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..rYtlt ,9,
68. KITAB TALAK (CERAT)

1. Firman Altah, i'J;i'#t 5i U L$9, {qi fiihi;ei ffi-
KHai Nabi, apabilo kamu menceraikan isreri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitungtah waktu iddah
irz.,, (es. Ath-Thataaq [65]: t)

c L*b q!tL:. ;:i aalt'o>v, .itj\:rL3 iW;; :irj}-li

i"4"'yj,Lg
Afoshainaahu artinya kami memeliharanya dan

menghitungnya. Talak sunnah adalah seorang (suami) menceraikan
(istri)nya dalam keadaan suci tanpa melakukan jima'(hubungan intim)
dan disaksikan oleh dua orang saksi.

.17 c'
,r.JtJ '-9vt)

$ .z

;a.w
ac

,rlbAl
z\

4.le d,!l
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t- o o /

;LJr eur!
-oa/zAz/C,,; Jr Ji jb ,t; ,:1'1

!c..,. oi',,. o., a!, ,ti-c& dJ*"1 eLl, d! e c )48

.ir;, A'ctb:tf ir ;i jt
5251. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya

dia menceraikan istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah

SAW. Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang

hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan dia untuk

kembali (rujuk) kepada istrinya. Hendaklah dia menahannya hingga

suci, lalu haid dan suci lagi. Kemudian jika mau dia dapat

menahannya sesudah itu, dan jika mau dia dapat menceraikannya

sebelum menyentuhnya (menggaulinya). Itulah iddah yang

diperintahkan Allah untuk menceraikan perempuan-perempuan. "

Keterangan Hadits:

(Bismillaahiruahmaanirrabiim. Kitab Talak). Thalaaq (talak)

menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata tersebut diambil dari

kata ithlaaq yang artinya melepaskan dan meninggalkan. Dikatakan,

"Fulaan Thalqul Yadi Bilkhair", artinya si fulan sangat banyak

memberi. Sedangkan talak menurut syariat adalah melepaskan ikatan

pernikahan. Ini sesuai dengan sebagian maknanya dari tinjauan

bahasa.

Imam Al Haramain berkata, "Ini adalah kata jahiliyah yang

diakui syariat. Ia boleh dibaca 'thalluqat al mar'atu' atau'thallaqat al
mar'atu' . Namun, versi yang terakhir ini lebih jelas. Bisa pula dibaca

'thulliqat'. Jika huruf lam tidak diberi tasydid, maka artinya khusus

untuk yang berkenaan dengan kelahiran. Bentuk mudhaari '(kata kerja

sekarang dan akan datang) bagi kedua kata ini adalah memberi tanda

dhammah pada huruf lam. Adaptxrbentuk mashdar (infinitif)nya yang

berkenaan dengan kelahiran adalah thalqan. Sedangkan benfiik fa'il
(subjek) dari kedua kata tersebtt (thallaqa dan thalaqa) adalah

thaaliq."
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Talak atau perceraian memiliki hukum yang berbeda-beda,

terkadang haram, makruh, wajib, mandub (sunnah), atau ja'iz (boleh).

Talak yang diharamkan adalah talak bid'i (bid'ah) yang memiliki
beberapa bentuk. Talak yang makruh adalah talak yang dilakukan

tanpa sebab, disamping kondisi rumah tangga yang cukup damai.

Talak yang wajib memiliki beberapa bentuk, di antaranya terjadi
pertengkaran atau persengketaan antara suami-istri dan kedua hakam

baik dari pihak suami maupun pihak istri menganggap pernikahan

mereka harus diakhiri. Talak dianggap mandub (dianjurkan) jika sang

istri tidak menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan hukum kelima

Qa'iz) dinafikan oleh An-Nawawi. Namun, ulama yang lain

memberikan gambarannya, yaitu apabila sang suami tidak mencintai

istrinya dan tidak senang menanggung biaya hidupnya tanpa

didapatkan maksud bersenang-senang. Al Imam menegaskan bahwa

talak dengan bentuk seperti ini bukan sesuatu yang makruh.

',|ns';55 G:4'i,i$i i-uti';AI $yQ\t'u-, .rrr;i ittr')'g loan

firman Allah, "Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu,

maka hendaklah kamu talak ntereka pada waktu mereka dapat

fmenghadapiJ iddah mereka fyang wajarJ, dan hitunglah iddah itu").
Firman Allah, "Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu",

ditujukan kepada Nabi SAW dalam bentuk kata jamak sebagai

pengagungan, atau dimaksudkan menggabungkan umatnya kepada

beliau, sehingga kalimat selengkapnya adalah, "Wahai Nabi dan

umatnya." Dikatakan, dalam kalimat tersebut ada kata 'katakan' yang

tidak disebutkan secara redaksional, yakni "Wahai Nabi, katakan pada

umatmu...". Namun, pengertian kedua (umatnya digabungkan kepada

beliau) lebih tepat. Nabi SAW diseru secara khusus, karena beliau

adalah pemimpin umatnya. Setelah itu pembicaraan disebutkan secara

urnum seperti dikatakan kepada seorang pemimpin suatu kaum,

"Wahai fulan, hendaklah kamu melakukan ini."
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'& ttl@pabila kamu menceraikan), yakni jika kamu telah

bertekad melakukan talak. Kalimat ini tidak mungkin dipahami seperti

makna zhahimya. ,fr,Q. (menghadapi iddah mereka), yakni saat

permulaan iddah mereka. Huruf lam pada kalimat 'li iddatihinna'

berfungsi untuk menentukan waktu, seperti dikatakan, 'Laqiituhu

lilailatin baqiyat min asy-syahr' (aku bertemu dengannya pada satu

malam yang tersisa dari bulan itu).

Mujahid berkata sehubungan firman Allah, '& ttl.H' d t;

kU "$N or3t lHar Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri

kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada wahu

mereka dapat [menghadapiJ iddah mereka [yang wajar]), "Ibnu

Abbas berkata, 'Di depan iddah mereka'." Riwayat ini dinukil Ath-

Thabari melalui sanad yang shahift. Melalui jalur lain dikatakan

bahwa Ibnu Abbas membacanya seperti itu. Demikian juga tercantum

dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Az-Zubak, dari Ibnu Umar di

akhir haditsnya, Ibnu Umar berkata, 6 6" P) * h, & l' J?|f-ij
'r!.V ,F e ,f'fu "#t $v ri1 pr (Rasutullah sAW membaca,

"Hai Nabi, apabila kamu menceraian istri-istri kamu, maka

hendaklah kamu menceraikan mereka di depan iddah mereka").

Qira'ah seperti ini dinukil juga dari Ubay, Utsman, Jabir, Ali bin Al
Husain, dan selain mereka. Pada hadits Ibnu Umar di bab ini akan

disebutkan tambahan penj elasannya.

;tJlr;; :i$i (Afushainaahu artinya kami memeliharanya).Ini

adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ath-Thabari menukil maknanya dari

As-Sudi. Maksudnya, perintah memelihara permulaan waktu iddah,

agar tidak teqadi kerancuan dan menyakiti pihak istri dengan sebab

lamanya waktu tersebut.

?9 f ,y t-*b qri,.hi-',ti &l aw: Qalak sunnah adalah

seorang [suamiJ menceraikan [istriJnya dalam keadaan tanpasuct
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melakukan jima' [hubungan intimJ). Ath-Thabari meriwayatkan

dengan sanad yang shahih da,"i Ibnu Mas'ud, sehubungan dengan

firman Allah, k4. "$;M ftendaklah kamu menceraikan mereka

pada waktu mereka dapat [menghadapiJ iddah mereka fyorg wajarJ).

Dia berkata, "Yaitu pada waktu suci tanpa melakukan jima' [hubungan
intim]." Dia mengutip dari sekelompok sahabat dan generasi

sesudahnya seperti itu. Riwayat yang dimaksud dikutip pula oleh

Imam At-Tirmidzi.

di-br3 3$fJ (Dan disal<sikan oleh dua saksi).Ini diambil dari

firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq t65l ayat 2, J'* qlS t:i#i:

n*,2 6an persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu). Seakan-akan Imam Bukhari mensinyaHr apa yang dinukil-Ibnu

Mardawaih dari Ibnu Abbas, dia berkata, /, o'flt- Uf+Jt',y * og

Up :* -h ;t-t*tj": aly (Pernah sekelompok kaum Muhajirin

melakukan trtot, bukan pada waktu dimana perempuan clapat

menghadapi masa iddah yang wajar, lalu mereka kembali (rujuk)

tanpa sal<si, maka turunlah ayat...).

Ahli fikih membagi talak menjadi tiga; sunnah, bid'ah, dan

talak yang tidak sunnah maupun bid'ah. Pertama,talak sunnah seperti

yang telah dijelaskan. Kedua, talak bid'ah adalah mentalak istri pada

waktu haid, atau mentalaknya pada waktu suci dan sang suami telah

melakukan jima' dengan sang istri dan belum jelas apakah dia hamil

atau tidak. Sebagian ulama ada yang menambahkan talak yang

dilebihkan dari satu kali talak, dan sebagian lagi ada yang

menambahkan khulu' (permintaan talak dari pihak isti). Ketiga,

adalah mentalak istri yang masih kecil, perempuan menopause, dan

perempuan hamil yang telah mendekati masa melahirkan. Demikian
juga bila terjadi permintaan talak dari pihak istri dalam bentuk tertentu

dengan syarat si istri mengetahui duduk persoalan. Serupa dengannya
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bila khulu' terjadi atas permintaan istri, dan kita mengatakannya

sebagai talak.

Ada pengecualian dari pengharaman menceraikan istri yang

sedang haid dalam beberapa bentuk. Di antaranya, jika istri hamil dan

dia melihat darah 
-sementara 

kita berpendapat psrempuan hamil

dapat mengalami haid-, maka talaknya tidak dikatakan talak bid'ah,

khususnya jika terjadi mendekati masa kelahiran. Di antaranya pula

apabila hakim memberi keputusan talak dan bertepatan saat si

perempuan dalam keadaan haid. Serupa dengannya bila dua hakim

dari keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk menjatuhkan

talak, selama hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk

menghilangkan kerenggangan hubungan. Demikian juga dengan

khulu'.

'^i?;t '41 
^Ji lsesungguhnya dia mentalak istrinya). Dalam

riwayat Imam Muslim dari Al-Laits, dari Nafi' disebutkan, p ;)1'01

i if;y'6Tb 6"rrngguhnya lbnu (Jmar menceraikan istrinya). Dia

mengutip pula dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu lJmar,

iSl ',;iL @ku menceraikan istriku). Serupa dengannya dalam

riwayat Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dari Ibnu Umar. Imam An-

Nawawi berkata dalam kitabnya At-Tahdzib. 'Namanya adalah

Aminah binti Ghifar. Demikian dikatakan Ibnu Bathisy." Pemyataan

ini dinukil dari An-Nawawi oleh sekelompok ulama sesudahnya, di

antara mereka adalah Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tajrid Ash-

Shahabah. Namun menurutnya, Imam An-Nawawi menyebutkannya

dalam l,rtab Al Mubhamat Seakan-akan yang dimaksud Adz-Dzahabi

adalah Mubhamat At-Tahdzib.

Adz-Dzahabi menyebutkannya dengan nama Aminah dan

bapaknya adalah Ghifar. Namun, saya melihat landasan Ibnu Bathisy

pada hadits-hadits Qutaibah yang dikumpulkan Sa'id Al Ayyar,

melalui sanad yang terdapat Ibnu Lahi'ah, sesungguhnya Umar

FATHUL BAARI -



menceraikan istrinya, Aminah binti Ammar. Demikian saya lihat pada

sebagian naskah sumber, tetapi versi pertama lebih tepat. Yang lebih

kuat lagi adalah apa yang saya lihat dalam Musnad Imam Ahmad;

Yunus menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada

kami, dari Nafi', sesungguhnya Abdullah menceraikan istrinya yang

sedang haid. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Abdullah

menceraikan istrinya, yaitu An-Nawwar, maka beliau

memerintahkannya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya." Sanad

riwayat ini sesuai kriteria Bukhari dan Muslim. Yunus (guru Imam

Ahmad dalam sanad hadits itu) adalah Ibnu Muhammad Al Mu'addib
dan termasuk periwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keduanya telah

meriwayatkannya pula dari Qutaibah, dari Al-Laits, tetapi tidak

menyebutkan namanya. Oleh karena itu, mungkin untuk digabungkan

bahwa namanya adalah Aminah dan gelarnya adalah An-Nawwar.

"rrb36 ei (Dia sedang haid). Dalam riwayat Qasim bin

Ashbagh dari Abdul Hamid bin Ja'far,

dikatakan, .rbJ.t, t$5 ,J e, Uitt
Nafi', dari Ibnu Umar
'rfi (sesungguhnya dia

menceraiknn istrinya saat masih keluar darah haidnya). Al Baihaqi

meriwayatkan dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu IJmar, iq'db rt

V* e. $esungguhnya dia menceraikan istrinya pada masa

Pi * lo' ,J2 itt J*i * & (Pada masa Rasututlah sAW).

Demikian disebutkan dalam riwayat Malik. Serupa dengannya dinukil
Imam Muslim dari ltbtr Az-Zubair, dari Ibnu Umar. Mayoritas

periwayat tidak menyebutkan hal itu, karena cukup dengan apa yang

terdapat dalam riwayat bahwa Umar menanyakannya kepada

Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu berlangsung

pada masa beliau SAW. Al-Laits memberi tambatran dalam

riwayatnya dari Nafi', i.t-ti'^il!S (dengan satu kali talak). Hadits ini

diriwayatkan Imam Muslim. Pada bagian akhir disebutkan, "Al-Laits



menganggap baik kalimat, 'Satu kali talak'." Demikian juga tercantum

dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku

tinggal dua puluh tahun dimana seorang yang tidak aku tuduh berdusta

menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya tiga

kali saat dia haid, maka beliau SAW memerintahkannya untuk

kembali (rujuk). Aku tidak menuduh mereka, tetapi tidak tahu

bagaimana menempatkan hadits ini. Hingga aku bertemu Abu Ghilab

Yunus bin Jubair dan dia seorang yang akurat. Dia menceritakan

kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar

menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mentalak istrinya satu kali

talak saat dia haid." Sementara dari Atha' Al Khurasani, dari Al

Hasan, dari Ibnu Umar disebutkan bahwa dia mentalak istrinya satu

kali saat dia haid.

u; * *, * lu' ,,'r.; yt'lnt, iAtU #il:j (rmar bin

Al Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu).

Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b, dari Nafi' disebutkan, ;* dt * ;A
U; 'i fii *t *b il,' (Umar datang kepada nabi SAW dan

menceritakan hal itu kepadanya). Riwayat ini dinukil Ad-Daruquthni.

Imam Bukhari menyebutkan melalui Qatadah, dari Yunus bin Jubair,

dari Ibnu Umar. Serupa dengannya dikutip Imam Muslim dari Yunus

bin l-Ibaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Yunus bin Jubair. Begitu

pula dalam nukilannya melalui riwayat Thawus dari Ibnu Umar dan

dalam riwayat Asy-Sya'bi yang telah disinggung.

Imam Az-Zuhi memberi tambahan dalam riwayatnya

-seperti 
disebutkan pada pembahasan tentang tafsir- dengan

redaksi, & # lo' ,1; I' ir-i *W ,e:-?i1&;,r'oi ;a * @ari

Salim, sesungguhnya lbnu Umar mengabarkan kepadanya bahwa

Rasulullah SAW marah karena hal itu). Namun, saya tidak

menemukan tambahan ini pada riwayat selain Salim. Dia adalah

periwayat paling utama yang menukil dari Ibnu Umar. Dalam riwayat

ini terdapat asumsi bahwa larangan talak pada masa haid telah ada
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sebelum kejadian itu, sebab bila tidak demikian tentu Nabi SAW tidak
akan marah karena sesuatu yang belum ada larangannya. Asumsi ini
tidak dapat digoyahkan oleh sikap Umar yang segera menanyakan
hukumnya, sebab mungkin Umar telah mengetahui hukum larangan

menceraikan istri yang sedang haid. Namun, dia tidak tahu apa yang

mesti dilakukan jika seseorang melanggarnya. Ibnu Al Arabi berkata,

"Pertanyaan Umar memiliki kemungkinan mereka belum pernah

melihat kejadian serupa sebelumnya. Oleh karena itu, mereka bertanya
untuk mengetahui hukumnya. Ada kemungkian juga ketika dia

melihat dalam Al Qur'an firman-Nya,"e.A,"$;ih| (hendaklah kamu

menceraikan merekq pada waktu mereka a"pat,[TglghadapiJ iddah

mereka [yang wajarJ), dan firman-Nya, :\t 
'zfttt 'r*at, ,J--p-

(hendaklah mereka menunggu tiga kali quru'), maka dia ingin
mengetahui'apakah yang dilakukan Ibnu Umar termasuk quru' atau

bukan? Mungkin juga Umar telah mendengar larangan dari Nabi
SAW, maka sesudah itu dia datang untuk menanyakan hukumnya."
Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan Nabi SAW marah karena
faktor yang mengharuskan larangan cukup jelas, maka seharusnya

diteliti lebih dahulu, atau sepatutnya mereka bermusyawarah dulu
dengan Nabi SAW ketika bertekad melakukannya.

W(t ij @erintahkan dia agar kembali [rujukJ kepada

istrinya).Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hal ini berkaitan dengan masalah

ushul, yaitu apakah perintah untuk memerintahkan sesuatu termasuk
perintah kepada hal itu atau tidak? Hal itu dikarenakan Nabi SAW
bersabda kepada LJmar, 'Perintahkan dia'. Nabi SAW memerintahkan

Umar untuk memerintahkan Ibnu IJmar." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
masalah ini disebutkan Ibnu Hajib seraya berkata, "Perintah untuk
memerintahkan sesuatu bukan termasuk perintah kepada sesuatu itu
bagi kita. Sekiranya demikian tentu kalimat 'perintahkan budakmu

melakukan ini' dianggap melanggar batas, dan bertentangan dengan

perkataan seseorang kepada budak, 'Jangan lakukan'. Mereka berkata,
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'Hal itu dipahami dari perintah Allah dan Rasul-Nya serta dari

perkataan raja kepada menterinya, 'Katakan kepada si fulan;

kerjakan'. Kami berkata, 'Untuk diketahui bahwa dia

menyampaikan'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya penafian

hanya berlaku saat tidak ada faktor yang menjelaskan. Adapun bila

ditemukan faktor penjelas yang menunjukkan bahwa yang

memerintah pertama, memerintahkan yang diperintah pertama untuk

menyampaikan kepada yang diperintah kedua, maka tentu tidak

seperti yang dikatakan Ibnu Hajib. Oleh karena itu, harus

memposisikan perkataan kedua kelompok itu dalam perincian ini

sehingga tidak terj adi perselisihan.

Di antara ulama ada yang membedakan kedua hal tersebut

berkata, "Jika yang memerintah pertama boleh memberi keputusan

kepada yang diperintah kedua, maka yang memerintah pertama

dianggap memerintahkan kepada yang diperintah kedua. Jika tidak,

maka tidak dianggap sebagai perintah dari yang memerintah pertama

kepada yang diperintah kedua." Pemyataan ini disimpulkan dari dalil

yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Hajib, karena seseorang tidak

dianggap melampaui, batasan, kecuali memerintahkan seseorang yang

bukan dalam kekuasaannya, agar tidak dianggap melakukan sesuatu

dalam milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Adapun pembuat

syariat (Allah) memiliki kekuasaan terhadap yang memerintah dan

yang diperintah, maka ditemukan kekuasaan untuk memberikan suatu

perintah (taklifl terhadap yang diperintah pertama dan yang diperintah

kedua. Di antaranya firman Allah dalam surah Thaahaa 120) ayat 132,

99JaJu,'*1 7?t (dan perintahknn keluargamu untuk mendirikan

shalat). Setiap orang memahami ayat tersebut sebagai perintah Allah

kepada ahli bait Nabi SAW untuk mendirikan shalat. Hal ini seperti

hadits pada bab di atas, karena Umar meminta fatwa kepada Nabi

SAW agar dapat menaati apa yang diperintahkan kepadanya dan

mengharuskan putranya untuk melakukannya. Barangsiapa

menyerupakan hadits di atas dengan masalah ini berarti dia telah
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melakukan kesalahan, sebab faktor pendukung menyatakan bahwa

Umar pada peristiwa ini diperintah untuk menyampaikan Oleh karena

itu, disebutkan pada riwayat Ayyrb dari Nafi', 9t; oi;';i3 (Beliau

memerintahkannya untuk kembali [rujukJ kepada istrinya). Kemudian

dalam riwayat Anas bin Sirin, Yunus bin Jubair, dan Thawus, dari

Ibnu Umar, dan dalam riwayat Az-Zuhi dari Salim disebutkan,

Vr* fuaka hendaklah dia kembali [rujukJ kepadanya). Sementara

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan , yti?jtli G 1, + Wli
*t # iO' .,,; @bdultah kembali [rujukJ kepada istrinya seperti

yang diperintahkan Rasulullah SAW). Dalam riwayat Abu Az-Zubair

dari Ibnu Umar disebutkan, VtA (hendaklah dia kembali [rujukJ

kepadanya). Kemudian dalam riwayat Al-Laits dari Nafi', dari Ibnu

Umar disebutkan, t\ i!1 Pj * i' o,; 'rlt'oy (sesungguhnya

Nab,i SAW memerintahkanku hal ini).

Salim Ar-Razi berkata dalam kitab At-Taqrib bahwa bagi

pihak yang kedua wajib melakukan apa yang diperintahkan. Hanya

saja perbedaan dalam penamaan apakah pihak yang memerintah

pertama dianggap memerintah pihak yang diperintah kedua. Dengan

demikian, menurut dia perbedaan ini hanya dari segi redaksi. Al
Fakhrurrazi berkata dalam kitab Al Mafoshul, '?endapat yang benar,

apabila Allah berkata kepada Zaid, 'Akn mewajibkan perkara ini
kepada Amr', lalu Dia berkata kepada Amr, 'Semua yang aku

wajibkan kepada Zaid,, maka ia wajib juga untukmu', maka perintah

untuk memerintahkan sesuatu termasuk perintah terhadap hal itu."

Saya (Ibnu H?jar) katakan, dalam hal ini mungkin dibedakan

antara perintah yang berasal dari Rasul dengan perintah yang berasal

dari selain beliau. Manakala Rasul memerintahkan seseorang untuk
mernerintahkan selainnya, maka dianggap wajib, karena Allah
mewajibkan menaati Rasul-Nya, dan Rasul mewajibkanmenaati amir
(pemirnpin/penguasa)nya, seperti tercantum dalam kitab Ash-Shahih,

12 - FATHI'L BAARI



e"|'tei ,1tri evi ,yi ,lt 1Vi iit ,gVi';,, ftarangsiapa menaatiku

berarti telah menaati Allah, dan barangsiapa ntenaati amirku berarti
telah menaatiku). Adapun perintah yang datang dari selainnya, maka
hukumnya tidak seperti itu. Pada mereka ditemukan gambaran sikap
melampaui batas seperti yang diisyaratkan Ibnu Hajib.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Tidak patut ada kebimbangan

dalam melakukan perintah itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan
adalah apakah konsekuensi logis kalimat perintah, apakah ia menjadi

konsekuensi bagi kalimat perintah terhadap perintah atau tidak?
Maksudnya, apakah keduanya memiliki kesamaan dalam indikasi
terhadap perintah dari satu sisi atau tidak." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
pernyataan ini sangat bagus, sebab sumber yang menjadi pijakan
perbedaan ini adalah hadits, f, lfuu, Vitti tlj @erintahkan

anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun). karena anak-

anak bukan mukallaf sehingga tidak ada kewajiban atas mereka.

Hanya saja perintah ini ditujukan kepada para wali agar mengajari
anak-anak mereka untuk melaksanakan shalat, maka shalat dituntut
dari anak-anak melalui sisi ini. Lain halnya dengan perintah kepada

objek pertama (para wali). Namun, hal ini dihalangi oleh faktor luar,
yaitu terhalangnya penerapan perintah kepada selain mukallaf. Tentu
saja berbeda dengan kisah pada hadits di atas.

Kesimpulannya, apabila suatu perintah ditujukan kepada

mukallaf untuk memerintahkan mukallaf lain mengerjakan sesuatu,

maka mukallaf pertama sekadar menyampaikan, dan yang kedua
diperintah dari pembuat syariat. Hal ini sama seperti sabda beliau
SAW terhadap Malik bin Al Huwairits beserta sahabat-sahabatnya,
tk ,h e tiii gY ii;j fuerintahkan mereka mengerjakan shalat

ini di waktu begini...). Demikian juga sabda beliau SAW kepada

utusan anak perempuannya, 'v-A,At'H 6j @erintahkan dia agar

bersabar dan mengharapkan pahala). Hal-hal yang serupa dengan ini
cukup banyak. Apabila yang pertama memerintahkan yang kedua, lalu
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dia tidak melaksanakannya, maka dianggap telah berbuat maksiat.

Adapun bila perintah dari syari' (pembuat syariat) ditujukan kepada

mukallaf agar memerintahkan selain mukallaf, atau perintah dari

selain syari' untuk memerintahkan kepada orang yang ada dalam

kekuasaannya agar memerintahkan orang yang bukan dalam

kekuasaannya untuk melakukan sesuatu, maka perintah untuk

memerintahkan sesuatu tidak termasuk perintah terhadap sesuatu itu.

Bentuk pertama yang melahirkan perbedaan, yaitu perintah kepada

para wali anak-anak agar memerintahkan anak-anak mereka. Adapun

bentuk kedua bahwa yang memerintah pertama dianggap melampaui

batasan dengan sebab perintahnya kepada objek pertama untuk

memerintah obj ek kedua.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban untuk kembali

(rujuk). Menburut Imam Malik dan Ahmad (salah salah satu riwayat)

adalah wajib. Namun, yang masyhur dari Imam Ahmad --dan juga

pendapat jumhur- hukumnya mustahab (disukai). Mereka beralasan

bahwa permulaan nikah itu tidak wajib, maka melangsungkan

hubungan pernikahan juga seperti itu. Namun, penulis kitab Al
Hidayah dari madzhab Hanafi membenarkan pendapat yang

mewajibkannya. Dalil mereka yang mewajibkan adalah adanya

perintah terhadap hal itu. Selain itu, dikarenakan menceraikan istri

saat haid telah diharamkan, maka meneruskan ikatan pernikahan

menjadi wajib. Sekiranya orang yang menceraikan istrinya saat haid

tidak rujuk sampai istrinya suci, maka menurut Malik dan mayoritas

pengikutnya, dia dipaksa untuk rujuk. Namun, Al Asyhab 
-salah

seorang ulama madzhab maliki- berpendapat, "Apabila perempuan

itu telah suci, maka berakhirlah perintah untuk rujuk." Para ulama

sepakat apabila perempuan yang diceraikan saat haid telah berlalu

masa iddahnya, maka tidak diperbolehkan rujuk. Mereka sepakat pula

apabila perempuan diceraikan saat suci dan telah dilakukan hubungan

intim, maka suaminya tidak diperintahkan untuk rujuk. Demikian

dinukil Ibnu Baththal dan selainnya. Namun, perbedaan dalam hal ini
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sudah ada, bahkan Hannathi ntenukilrtya sebagai salah satu pendapat

di kalangan ulama madzhab Syaf i. Mereka sepakat apabila suami

menceraikan istrinya sebelum &tkhul dan si istri dalam keadaan haid,

maka tidak diperintahkan untuk rujuk, kecuali pendapat yang dinukil

dariZufar, karena dia memasukkannya dalam cakupan bab ini.

,i{# 'j (Kemudian hendaklah dia menahonnya).

Maksudnya, meneruskan ikatan pemikalran dengannya.

* "i |"r,J 'j '# ,F ftingga dio suci kemudian haid

kemudian suci). Dalam riwayat Ubaidillatr bin Umar dari Nafi'

disebutkan, tiiiEii 'c:iL $f 671 * ',*,t 'j ,:# '? Vtl.'j
(kemudion hendaklah dia membiarkannya hingga suci, kemudian

mengalanri haid lain, dan opabila teloh suci, maka hendaklah dia

menceraikannya). Hal serupa dinukil dalam riwayat Al-Laits dan

Ayyub dari Nafi'. Demikian juga dalam riwayat Muslim yang dikutip

dari Abdullah bin Dinar. Juga yang dikutip keduanya dari riwayat Az-

Zuhi, dari Salim. Imam Muslim menyebutkan dari Muhammad bin

Abdurrahman dari Salim dengan redaksi, '51 9V @, j ,q*rt* iti
l2V- lperintahkan dia untuk rujuk [kembaliJ kepadanya, kemudian

hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci atou hamil).

Imam Syaf i berkata, "selain NaIi' hanya meriwayatkan

dengan redaksi, ,r:z'o$1itLi'ill f .[} $!, ,/, '4r'u'# ,?
'rjp (hingga dia suci dari haid saat dia dicerailcan, kemudianiilu mau

dia dapat menahannya dan jilca mou dia dapat mencerailcannya).

Riwayat ini dinukil Yunus bin Jubair, Anas bin Sirin, dan Salim."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, benarlah apa yang dia katakan, tetapi

riwayat Az-Zuhi dari Salim selaras dengan riwayat Nafi'. Masalah ini

sudah disinyalir Abu Daud. Sementara tanrbahan dari periwayat yang

tsiqah (terpercaya) hanrs diterima, apalagi jika periwayat itu seorang

hafizh (ahli hadits).
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Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hikmah hal

itu. Imam Syafi'i berkata,. "Mungkin yang dimaksudkan dengan hal

itu 
-apa 

yang terdapat dalam riwayat Nafi'- untuk memastikan

bersihnya rahim dari janin (tidak hamil) setelah haid saat diceraikan

dengan satu kali suci, yang sempuma dan satu kali haid yang

sempurna. Agar ketika diceraikan, si perempuan mengetahui

iddahnya, baik dengan sebab kehamilan atau haid. Atau perceraiannya

terjadi setelah suami mengetahui kehamilan tanpa bersikap bodoh atas

apa yang dia.lakukan. Jika ingin; dia dapat menahan istrinya dengan

sebab kehamilannya. Atau jika .istri meminta cerai dalam keadaan

tidak hamil, m3ka dapat dicegah ku{.rra hal itu." Menurut pendapat

lain, hikmahnya adalah agar rujuk tidak dijadikan sebagai maksud

perceraian. Apabila seseorang menahan istrinya dalam waktu yang

dihalalkan baqinya untuk melakukan perceraian, maka tampak faidah

rujuk,'karena hal itu bisa memperlama dia tinggal bersama istrinya,
dan mungkin dia melakukan hubungan intim dengannya dan hilang
dari hatinya permasalahan yang mendorongnya menceraikan istrinya,
sehingga dia pun meneruskan ikatan pernikahan dan tidak
menceraikannya. Meiiurut pendapat yang lain, waktu suci yang datang

setelah haid saat ,sang istri diceraikan suaminya sama seperti satu

quru' . Sekiranya seseorang menceraikan istrinya pada masa itu, maka

sama seperti menceraikannya pada waktu haid. Sementara melakukan

perceraian ,qi . *uru haid adalah terlarang, sehingga harus

mengakhirkan hingga masa suci yang kedua.
' ',', :.,

Para ulama berbeda pula dalam membolehkan perceraian di
masa subi setelah haid yang terjadi perceraian dan rujuk. Para ulama

madzhab Syaf i memiliki dua pendapat. Adapun pendapat yang

paling 'kuat bahwa.'hal itu tidak diperbolehkan. Ini pula yang

dipastikan oiat et Mutawalli dan merupakan konsekuensi makna

zhahir keterangan tambahan pada hadits di atas. Adapun pernyataan

Al Ghazali dalam kitab Al Wasith dan diikuti Mujali adalah, "Apakah

boleh seorang istri diceraikan pada masa suci ini? Dalam hal ini ada
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dua pendapat. Pendapat ulama madzhab Maliki menunjukkan bahwa

mengakhirkan hingga masa suci kedua adalah mustahab (disukai)."

Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Al Muharrar, "Tidak boleh

menceraikan istri pada masa suci setelah haid yang terjadi perceraian

dan rujuk, karena yang demikian itu termasuk bid'ah. Diriwayatkan

darinya -Imam Ahmad- pernyataan yang membolehkannya.

Sementara dalam kitab-kitab para ulama madzhab Hanafi dari Abu

Hanifah disebutkan pendapat yang membolehkan. Namun, dari Abu

Yusuf dan Muhammad dinukil pendapat yang melarangnya. Alasan

yang membolehkan bahwa pengharaman terjadi karena haid. Apabila

haid telah berlalu, maka hilang pula faktor yang mengharamkan

sehingga boleh dijatuhkan talak pada masa suci ini sebagaimana

dibolehkan pada masa suci berikutnya, dan sebagaimana boleh

dijatuhkan pada masa suci yang tidak didahului talak di masa haid.

Adapun alasan mereka yang melarangnya sudah dipaparkan

sebelumnya. Di antara alasan mereka adalah apabila laki-laki
mentalak atau menceraikan istrinya pada masa suci itu, maka seakan-

akan dia (kembali) rujuk kepada istrinya untuk menceraikannya.

Tentu saja hal ini menyalahi tujuan rujuk yang dimaksudkan memberi

tempat kembali bagi perempuan. Oleh karena itu, ia diungkapkan

dengan kata 'menahan'. Diperintahkan bagi suami menahan istrinya
pada masa suci itu dan tidak menceraikannya hingga mengalami haid

lain dan kemudian suci, agar rujuk dilakukan untuk menahan istri
(meneruskan ikatan pernikahan) bukan untuk menceraikannya. Hal ini
diperkuat bahwa pembawa syariat mempertegas makna tersebut ketika

memerintahkan menahan perempuan pada masa suci yang datang

setelah masa haid yang terjadi talak. Berdasarkan perkataannya pada

riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, rit ,-h tS';i, all $$ 9r;L1;7
|k;i -t:, oy1 @ "(r'ot! "?i 

o:rab (perintahkan dia agar kembali

[rujukJ kepada istrinya, apabila telah suci hendaklah dia menahannya

hingga apabila telah mengalami masa suci yang lain, jika mau dia

dapat mentalalvtya, dan jika mau dia dapat menahannya). Apabila
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syara' telah memerintahkan menahan istri pada masa suci itu, lalu

bagaimana diperbolehkan menceraikannya pada saat itu? Sementara

telah dilarang melakukan perceraian pada masa suci yang telah

dilakukan hubungan suami istri.
.,"";- Oi # db )t3 Ol't iX.',1;f rG rr! I $emuaian jika mau

dia dapat menahannya [merujuknya] setelah itu dan jika mau dia

dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya [menggaulinyaJ).
Dalam riwayat Ayyub disebutkan, W- oi'P t4ifi"'j (kentudian

hendaklah dia menceraikannya sebelum menlte,n.tylnya). Semeya:1

dalam riwayat Ubaidillah bin Umar disebutkan, 0iJ$ tiil"fi c.':t4b ts.O

q" ji Wq @pabila telah suci, maka henclaklah dia

menceraikannya sebelum menggaulinya atau menahannya). Serupa

dengannya disebutkan dalam riwayat Al-Laits. Kemudian dalam

riwayat Az-Zutrtdari Salim disebutkan , t:-eb ,4lihli qrlhi- uf i rx. ori

Q;- bi '[i (apabtla tampak baginya untuk menceraikannya, maka

hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci sebelunt

menyentuhnya [menggaulinyal). Dalam riwayat Muhammad bin

Abdurrahman dari Salim disebutkan, \ue \1 tgG ,11ih1. p (kemuttran

hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil).

Keterangan tambahan ini dijadikan pegangan mereka yang

mengecualikan pengharaman talak pada masa suci yang telah

dilakukan hubungan intim, dan apabila tampak kehamilan, maka tidak

haram. Hikmahnya, apabila kehamilan telah tampak berarti suami

melakukan perbuatannya berdasarkan pengetahuan yang sempurna,

maka dia tidak akan menyesali talak yang dijatuhkannya. Disamping

itu, masa kehamilan merupakan masa-masa seseorang suka melakukan

hubungan intim, maka perbuatan suami yang menceraikan istrinya

pada masa itu menunjukkan ketidaksukaannya terhadap istrinya. Hal

itu apabila kehamilan tersebut berasal dari laki-laki yang

menceraikannya. Apabila kehamilan berasal dari selainnya, seperti
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seseorang menikahi perempuan yang hamil karena zina, lalu dia

berhubungan intim dengannya kemudian dia menceraikannya, atau

berhubungan intim dengan perempuan yang dinikahi secara syubhat

dan hamil, lalu dia menceraikannya, maka pada kasus-kasus seperti ini

menjatuhkan talak dianggap bid'ah, sebab iddah talak ini berakhir

setelah kelahiran dan bersih dari nifas. Maka setelah talak tidak

disyariatkan masa iddah seperti pada perempuan yang hamil dari

orang yang mentalaknya.

Al Khaththabi berkata, "Pada kalimat 'kemudian jika mau dia

dapat menahannya, dan jika mau dia dapat menceraikannya', terdapat

dalil bahwa orang yang berkata kepada istrinya saat haid, 'Apabila

telah suci, maka engkau telah ditalak', maka sang suami tidak

dianggap menjatuhkan talak sunnah, sebab orang yang mentalak

berdasarkan sunnah adalah yang memiliki pilihan saat menjatuhkan

talak; antara menjatuhkannya atau tidak." Kemudian kalimat,

"Sebelum menyentuhnya", dijadikan dalil bahwa menjatuhkan talak

pada masa suci yang telah dilakukan hubungan intim adalah haram

hukumnya. Demikian pendapat yang ditegaskan jumhur ulama.

Namun, jika seseorang menceraikan istrinya pada kondisi tersebut,

apakah dia dipaksa kembali (rujuk) kepada istrinya sebagaimana

dipaksa apabila menceraikannya saat haid? Sebagian ulama madzhab

Maliki menyamakan hukum keduanya. Namun, pendapat yang

masyhur dari madzhab mereka adalah dipaksa untuk rujuk jika terjadi

talak pada masa haid, dan tidak dipaksa untuk rujuk pada talak saat

sang istri suci dan telah dilakukan senggama. Mereka berkata

sehubungan kasus talak saat haid, "Suami dipaksa untuk kembali

(rujuk) kepada istrinya. Apabila dia melawan, maka hakim boleh

memberi hukuman tertentu. Jika tetap melawan, maka hakim dapat

mengembalikan istrinya kepadanya." Namun, jika sudah

dikembalikan, apakah sang suami boleh menggaulinya? Dalam hal ini
ada dua pendapat dalam madzhab mereka, tetapi yang lebih kuat

bahwa suami boleh menggaulinya. Menurut Daud, suami dipaksa
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kembali (rujuk) kepada istri yang dia talak saat haid, tetapi tidak
dipaksa jika dia menjatuhkan talak saat nifas. Namun, pandangan ini
menunjukkan kejumudan (kekakuan) dalam memahami nash.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin
Abdurrahman (maula keluarga Thalhah), dari Salim, dari Ibnu Umar
disebutkan, }-v 'Ji t-7id, ,4ilLJ. "j (Kemudiian hendaklah dia

menceraikannya baik dalam keadaan suci maupun hamil). Dalam

riwayatnya melalui anak laki-laki saudara Az-Zlhn, dari Az-Zuhri
disebutkan, W c r-e0- qlibli (4Ah;" bt i vi. o$ gika tampak

baginya untuk menceraikannya, maka hendaklah dia menceraikannya

dalam keadaan suci dari haid). Kemudian para ahli fikih berbeda

pendapat tentang maksud perkataannya, "Dalam keadaan suci",
apakah terhentinya darah atau bersuci melalui proses mandi?

Dalam hal ini ada dua pendapat yang dinukil dari Imam
Ahmad. Pendapat yang paling kuat adalah yang kedua, yaitu bersuci
dari haid dengan mandi wajib. Hal ini berdasarkan riwayat An-Nasa'i
dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ubaidillah bin lJmar, dari Nafi',
sehubungan kisah ini, beliau bersabda, a">lit $$ ,qJelrli Ar ,* ,,i
q<{i, ,6-jj -ttb11 ,qiii-,t W")J ,s}1t q*" (perintahkan

Abdullah agar kembali [rujukJ kepada istrinya, apabila istrinya telah
mandi suci dari haidnya yang lain, janganlah dia menyentuhnya

[menggaulinya] hingga menceraikannya, jika dia mau menahannya,

maka hendaklah dia menahannya). Riwayat ini menafsirkan
perkataannya, "apabila telah suci", maka harus dipahami sesuai

dengannya. Dari hal ini timbul masalah lain yang diperselisihkanpara
ulama, yaitu apakah iddah berakhir dengan berhentinya darah, atau

setelah istri mandi junub?

Ringkasnya, hukum yang berkaitan dengan haid ada dua.

Pertama, berakhir dengan berhentinya darah haid, seperti sahnya

mandi junub, puasa, dan kewajiban untuk shalat. Kedua, tidak
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berakhir kecuali setelah mandi junub, seperti sahnya shalat, thawaf,
dan tinggal di masjid. oleh karena itu, apakah talak termasuk bagian
pertama atau kedua?

Kemudian kalimat "hqndaklah dia menceraikannya dalam
keadaan suci atau hamil" dijadikan pegangan mereka yang
berpendapat bahwa menceraikan perempuan hamil termasuk
cerai/talak sunnah. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama.
Namun, dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan talak
tersebut bukan sunnah dan bukan pula bid'ah.

lcil' ,4) 7fu bi ir 'r;i Ct i+r' .rry (tutah iddah yang

diperintahkan Allah untuk ditalak perempuan-perempuan).

Maksudnya, diizinkan. Ini merupakan penjelasan maksud ayat, $ S-

kV'S;ib! ,r3r 'n,l:, ri1 pr lHor nobr, jika kamu menceraikan

istri-istri kamu, maka hendaklah kamu mEnceraikan mereka pada
waktu ntereka dapat [menghadapiJ iddah mereka [yrrg wajarJ).
Ma'mar menegaskan dalam riwayatnya dari Ayyrb dari Nafi, bahwa
perkataan ini langsung dari Nabi SAW. Dalam riwayat Az-zubair
yang dikutip Imam Muslim disebutkan, Ibnu Umar berkat4 dt fiti
eJ-ir (,Lir & ,ilp' 6ri> *, * io, & (Nabi SAW membaca,

'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu...' ayat").
Riwayat ini juga dijadikan dalil mereka yang mengatakan makna
quruu' adalah suci, karena diperintahkan untuk menjatuhkan talak
pada masa suci. Adapun maksud firman-Nya, 'e,U. 'ifu
(hendaklah kamu menceraikan mereka pada wahu mereka dapat

[menghadapiJ masa iddah mereka), adalah pada awal masa iddah
mereka. Kemudian ditetapkan bagi perempuan yang ditalak agar
menunggu selama tiga quruu'. Ketika dilarang menjatuhkan talak
pada masa haid dan dikatakan bahwa talak pada masa suci adalah
talak yang diperbolehkan, maka diketahui maksud quruu'adalah suci.
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*i;'*
:Jv, *j

Demikian dikatakan lbnu Abdil Barr. Faidah lain hadits Ibnu Umar

akan saya paparkan pada bab berikutnya

2. Apabila Perempuan y&trg sedrng HaH Ditalak, Make Talak

tenebut telap Diperhitungkon

i;u ;; j.t i;"- ,,Su'or.b i il'*'#'*
;), h' J- A.'* ?i ,:;s.r; ei '^tiar

ti:i ,j6 \i-AJ ,'Ji .t1;t1

,li .ri;'r* i:-),Jv * i' * ;; i';;. y a;et y,
'"3 $:t; # t $'", .:6Li.Ltr'fr a\'4iri :JG {&3

-t;t E;l-t- 'Prt1r

5252.Dari Syu'balr, dari Anas bin Sirin, dia berkata, *,
mendengar Ibnu Umar berkata, "Ibnu Umar mentalak/menceraikan

istrinya pada saat haid. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Nabi

SAW, maka beliau bersabda, 'Hendaklah dia kembali (niuk)
lcepadanya'. Aku berkata, 'Apakah dihitung?'Beliau menjawab, 'Lalu

rya?"'

Dan dari Qatadatr, dari Yunus bin Jubair, dari Ibnu Umar, dia

ber*ata, "Perintahkan dia agar kembali fn$ukJ kepadanya." Aku

berkata, 'Apakah dihitung?" Beliau menjawab, "Bogoimono

pendapatmu tentangnya jiko dia tidak mampu dan berlagak bodoh?"

#;t,'+,JG * i.t,f ;; i * t
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5253. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Dihitung atasku satu kali talak."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila perempuan yang sedang haid ditalak, maka talak

tersebut tetap diperihitungkan). Demikian Imam Bukhari

menyebutkan hukum masalah ini secara tegas. Sementara di dalamnya

terdapat perbedaan pendapat yang dinukil dari Thawus, Khallas bin
Amr, dan selain keduanya, yakni talak seperti ini tidak

diperhitungkan. Ini pula yang mendasari seseorang untuk

menanyakannya kepada Ibnu Umar, seperti di atas.

t.i-o ,,t to..11 '.3..t .. t . . ',a ,io.'-.ot o.uryr ,,e dll dU, :dU J.e drrl c.rp :019 d-E I f, ,f # ,f
:lrs ri-:..-,i ,iti ,t4:.,7. ,'Jvt'J,t fp 1i,' & d'#';:l ,",p.g et
l'a*i (Dari Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Umar berkata, "Ibnu Umar menceraikan istrinya di saat haid.

Lalu Umar menyebutkan hal itu kepada nabi SAW, maka beliau

bersabda, 'Hendaklah dia kembali kepadanya'. Aku berkata, 'Apakah

dihitung?' Beliau menjawab, 'Lalu apa? "). Subjek padalafazh, "Aku
berkata" adalah Anas bin Sirin, dan perkataan itu ditujukan kepada

Ibnu Umar. Hal ini dijelaskan Imam Ahmad dalam riwayatnya dari

Muhammad bin Ja'fx, dari Syu'bah. Demikian juga diriwayatkan

Imam Muslim melalui Muhammad bin Ja'far. Imam Muslim
mengutipnya melalui Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Ibnu Sirin
secara panjang lebar, seperti yang akan saya sebutkan.

o.t .2 It

f i ,ii ,f 6:rE5 iti (Dan dari Qatadah, dari Yunus bin

Jubair). Bagian ini berhubungan dengan kalimat, "Dari Anas bin
Sirin", sehingga dinyatakan memiliki sanad yang maushul

(bersambung). Ia juga termasuk riwayat Syu'bah dari Qatadah. Imam

Muslim mengutipnya secara tersendiri melalui Muhammad bin Ja'far,

dari Syu'bah, dari Qatadah, "Aku mendengar Yunus bin Jubair."
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';3 it ;p @ari lbnu Umar, dia berkata,

"Perintahtkan dia agar kembali kepadanya"). Demikianlah dia

mengutipnya secara ringkas. Maksudnya, Yunus bin Jubair

meriwayatkan kisah serupa dengan yang disebutkan Anas bin Sirin,

kecuali apa yang dia jelaskan dalam redaksi riwayatnya.
t . .o t t ?!'Gi :'r)5 (Aku berkata, "Apakah diperhitungkan"). Otang

yang berkata adalah Yunus bin Jubair.

'^;:-\1 
' 

j6 (Betiau berkata, "Bagaimana pendapatmu

tentangnya'). Dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, i*'ot ql1l1

'o;,t"Lt2 (bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak

bodoh"). lmam Bukhari meringkasnya karena merasa cukup dengan

redaksi hadits Anas bin Sirin. Adapun Imam Muslim mengutipnya

secara tersendiri dengan redaksi, et 41;t 'rAL ,i:F-'* i.t'cj;
c,:]t $$ ,V,A,Jd { u.t f i! *i * ht 'v ",3t 

* Gii ,",-F,s

'fr'ai4|ri $l;;;-r; ,i6 $4,;|-;5i,p i) C'jd t4li&li ni oti

'ri";;"'t1 (Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku menceraikan

istriku saat dia haid. Lalu Umar datang kepada Nabi SAW dan

menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda, 'Hendaklah dia

kembali [rujuk) kepadanya. Apabila dia telah suci, maka jika mau dia

dapat menceraikannya." Aku berkata kepada lbnu Umar, "Apakah

talak itu diperhitungkan? " dia berkata, "Lalu apa yang

menghalanginya? Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau

berlagak bodoh? '). Imam Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far

dan Abdullah bin Bukair menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami." Dia menyebutkannya

dengan redaksi lebih lengkap dan di bagian awalnya disebutkan, 
'Ji'-

,j6

I

t

'i $. ot_'j Vtt L)',rut -*- ",ns g: ,{r;r'4t t't * * it

24 _ FATHUL BAARI



'6;;,Lt1't* bi''*iti ,e 'jd dlt (Dia bertanya kepada lbnu (Jmar

tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya di saat haid -di
dalamnya dikatakan- Beliau bersabda, "Perintahkan dia agar
kembali kepadanya, kemudian jika tampak baginya untuk
menceraikannya, maka dia dapat menceraikannya ketika menghadapi
iddahnya atau saat sucinya." Dia berkata, "Alru berkata kepada lbnu
Umar, 'Apakah talalcnya itu dianggap sebagai satu talak?' Dia
menjawab, 'Benar, bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau
berlagak bodoh"). Imam Bukhari menyebutkan pada akhir bab

sesudah ini seperti redaksi di atas dari Hammam bin Qatadah -secara
panjang lebar- dengan redaksi, 'fr'oid-f;i ,i6 66 e.U.1 "rL'J4! ,'cji

'r3;;,Lt1 (Aku berkata, "Apakah yang demikian dihitung sebagai

talak?" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu
atau berlagak bodoh").

Pada pembahasan iddah, bab "Kembali (Rujuk) Kepada
Perempuan Haid" akan disebutkan melalui Muhammad bin Sirin, dari
Yunus bin Jubair 

-secara 
ringkas- dengan redaksi, Ul, :fii 'Uj

'j;,L.,..,;rt 'p ll U"iri ;J,6 riiilt3r @ku berkata, ,,Apakah dia

melakukan iddah dengan sebab talak tersebut? " Dia berkata,
"Bagaimana pendapatmu apabila dia tidak mampu atau berlagak
bodoh?"). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari
Muhammad bin Sirin -secara panjang lebar- dengan redaksi, , 'i'.lii
'6;;,Lti'i* oil Wi 

' 

jd rf]i{lr t*'tilj "rp.6 e, sr;t Sz}t 
',rb til

(Aku berkata kepadanya, "Apabila seorang laki-laki menceraikan
istrinya yang sedang haid, apakah dia beriddah dengan sebab talak
tersebut?" Dia berkata, "Lalu apa? Lalu jika dia tidak mampu atau

berlagak bodoh? '). Dalam riwayat lain disebutk^, S't^;r6i ,'cj[i
(Alat berkata, "Apakah dihitung atasnya? ").
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Kata f,i (lalu apa) berasal dari kata 'famaa'. Ini adalah

pertanyaan yang mengandung makna 'cukup'. Mansudnya, lalu apa

yang terjadi bila tidak dihitung. Mungkin juga huruf ha' pada kata

famah adalah huruf asli. Ini adalah kata yang diucapkan untuk

mencegah. Maksudnya, berhentilah mengucapkan perkataan ini,
karena talak terjadi dengan sebab itu." Ibnu Abdil Barr berkata,

"Perkatan Ibnu Umar, 'famah' (lalu apa) maknanya adalah 'lalu apa

yang terjadi jika tidak dihitung?' Hal ini diucapkan sebagai

pengingkaran atas perkataan orang yang bertanya, 'Apakah ia
dihitung?' Seakan-akan Ibnu Umar berkata, 'Apakah ada ganti dari

itu?"'

Kalimat, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau

berlagak bodoh?" Maksudnya, jika dia tidak mampu melakukan yang

wajib sehingga tidak melakukannya, atau berlagak bodoh dan tidak
mau melakukannya, apakah bisa menjadi alasan baginya? Al
Khaththabi berkata, "Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus.

Maksudnya, bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau

berlagak bodoh, apakatr perbuatannya menceraikan istrinya menjadi

gugur hanya karena kebodohannya, atau dibatalkan dengan sebab

ketidakmampuannya? Namun, pelengkap kalimat itu tidak disebutkan

secara redaksional, karena telah diindikasikan oleh kalimat yang ada."

Sementara Al Karmani berkata, "Kemungkinan kata 'in' berfungsi

sebagai nafi Qrcniadaan) yang bermakna nra (tidak). Maksudnya, Ibnu

Umar bukan seorang yang tidak mampu dan tidak pula berlagak

bodoh, karena dia bukan anak kecil dan bukan seorang yang gila." Dia
juga berkata, "Apabila riwayat menyebutkan dengan kata an, maka

lebih jelas." Huruf ta' pada kata 'istafumaqa' dibei tanda 'fathah'

menurut Ibnu Al Khasysyab. Dia berkata, "Dia mengerjakan suatu

perbuatan yang menjadikarurya dungu lagi tidak berdaya, maka

gugurlah hukum talak karena ketidakmampuan dan kedunguannya.

Kemudian huruf sln dan ta' pada kata itu menunjukkan pemaksaan.

Maksudnya, dia membebani diri berlagak bodoh, karena menceraikan
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istrinya saat haid. Pada sebagian naskah sumber disebutkan ustuhmiqa

(dianggap bodoh), yakni orang-orang menganggapnya bodoh karena

perbuatannya. Versi ini juga memiliki alasan untuk diterima.

Al Muhallab berkata, "Makna Jika tidak mampu dan berlagak

bodoh', adalah jika tidak mampu untuk kembali (rujuk) karena talak
yang dilakukan, atau akalnya hilang sehingga tidak mampu kembali
(rujuk) kepada istrinya, maka apakah status sang istri menjadi tidak
jelas, apakah tidak bersuami dan tidak pula ditalak? Sementara Allah
telah melarang yang demikian. Untuk itu, harus memperhitungkan

talak yang dilakukan meski tidak menurut aturan yang sebenarnya.

Hal itu seperti apabila seseorang tidak mampu melakukan suatu

kewajiban terhadap Allah, dia tidak mengerjakannya dan pura-pura

bodoh sehingga tidak melakukannya, maka dia tidak dapat ditolelir
dan kewajibannya juga tidak menjadi gugur."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Abu
Ma'mar, dari Abdul Warits, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Umar. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Abu Ma'mar
menceritakan kepada kami". Ini adalah makna zhahir perkataan Abu
Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj. Adapun periwayat lainnya
mengutip, "Abu Ma'mar berkata", sebagaimana yang ditegaskan Al
Isma'ili. Kemudian hadits ini tidak tercantum dalam riwayat An-
Nasafi.

,i)yl. * |* ,JG * i.t e (Dari lbnu (Jmar, dia berkata,:V
"Dihitung atasku satu talak"). Kata husiba berasal dari kata hisaab

(perhitungan). Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abdushamad bin
Abdul Warits, dari bapaknya, seperti yang diriwayatkan Imam
Bukhari secara ringkas disertai tambahan, "Yakni ketika dia
menceraikan istrinya, Umar pun bertanya kepada Nabi SAW tentang

itu." An-Nawawi berkata, "sebagian ahli zhahir mengemukakan
pendapat yang ganjil ketika mengatakan, 'Apabila seseorang

menceraikan istrinya yang sedang haid, maka seperti tidak pernah ada,
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karena tidak diperbolehkan. Ini seperti halnya menceraikan

perempuan yang bukan istrinya'. Pendapat ini dinukil oleh Al
Khaththabi dari kelompok Khawarij dan Rafidhah." Ibnu Abdil Barr

berkata, "Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini, kecuali ahli

bid'ah dan orang-orang yang sesat", saat ini. Dia berkata, "Pendapat

serupa diriwayatkan dari sebagian tabi'in, tetapi tergolong syadz. Ibnu

Al Arabi dan selainnya menukilnya dari Ibnu Ulayyah 
-yakni

Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah- yang dikomentari Asy-Syaf i,
"Ibrahim seorang yang sesat. Dia duduk di pintu kesesatan untuk

menyesatkan orang-orang." Dia berada di Mesir dan memiliki
pendapat-pendapat ganjil dan tergolong ahli fikih aliran Mu'tazilah.

Sungguh keliru mereka yang mengira bahwa masalah-masalah ganjil

tersebut dinukil dari bapaknya. Maha suci Allah, karena bapaknya

termasuk pembesar ulama ahlussunnah. Seakan-akan yang dimaksud

An-Nawawi 'sebagian pengikut madzhab Zhahii' adalah Ibnu Hazm,

karena dia termasuk yang mendukung pendapat itu dan

mengukuhkannya. Dia menjawab perintah kepada Ibnu Umar untuk

kembali (rujuk), bahwa Ibnu Umar menjauhi istrinya, maka Nabi

SAW memerintatrkannya agar kembali kepada istrinya dan

meneruskan hubungan suami-istri mereka. Dia pun memahami kata

'rujuk' (kembali) pada hadits ini sesuai dengan arti bahasa. Namun,

hal itu ditanggapi bahwa maknanya dalam tinjauan syariat harus lebih

dikedepankan daripada maknanya dari segi bahasa menurut

kesepakatan para ulama. Dia menjawab pula perkataan Ibnu Umar,
"Dihitung atasku satu talak", bahwa Ibnu Umar tidak tegas

menyatakan siapa yang menghitungnya. Sementara tidak ada hujjah

pada seseorang selain Rasulullah SAW. Namun, hal ini ditanggapi

bahwa ia serupa dengan perkataan seorang sahabat, "Kami diperintah

pada masa Rasulullah SAW untuk melakukan ini..." dimana dia

diarahkan kepada pemilik perintah saat itu, yakni Nabi SAW.

Demikian dikatakan sebagian pensyarah Shahih Bukhari.
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Menurut saya, tidak patut terjadi perselisihan dalam perkataan

sahabat, "Kami diperintahkan hal ini", karena yang demikian berlaku

saat pengetahuan Nabi SAW tentangnya tidak jelas. Padahal tidak

demikian keadaannya pada kisah Ibnu Umar. Pada kisah ini, Nabi

SAW yang memerintah untuk kembali (rujuk), dan beliaulah yang

memberi petunjuk kepada Ibnu Umar apa yang harus dilakukannya
jika ingin menceraikan istrinya sesudah itu. Ketika Ibnu Umar

mengabarkan bahwa talak yang dilakukan terhadap istrinya yang

sedang haid tetap dihitung satu talak, maka mustahil jika yang

menghitung adalah selain Nabi SAW, mengingat banyak faktor dalam

kisah yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Nabi SAW sendiri.

Bagaimana dibayangkan bahwa Ibnu Umar melakukan sesuatu pada

kisah itu atas dasar pendapatnya sendiri, padahal dia mengatakan

bahwa Nabi SAW marah atas perbuatannya, karena dia tidak minta

pendapat beliau atas tindakannya.

Ibnu Wahab menyebutkan dalam Musnad-nya dari Ibnu Abi
Dzi'b, bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya, Aj oi;r'6V ,"L ;.tlt
j w,t ij :Jutt'ei,.t'* &t * a' ,J, ltr ;*: p JU ,",p,v

'# e ,$--1t" $esungguhnya lbnu (Jmar menceraikan istrinya saat

dia haid, maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal

itu dan beliau bersabda, "Perintahkan dia agar kembali (rujuk)

kepadanya, kemudian hendaklah dia menahannya 
"hingga 

suci").Ibnu
Abi Dzi'b berkata dalam hadits dari Nabi SAW, aqt ei fta adalah

satu [talak]). Ibnu Abi Dzi'b berkata; Hanzhalah bin Abi Sufyan

menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Salim

menceritakan dari bapaknya, dari Nabi SAW tentang hal itu. Ad-

Daruquthni mengutip dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Abi Dzi'b dan

Ibnu Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu tlmar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "a+ti 
e: fta adalah satu ftatak\). Ini merupakan nash yang

berkenaan dengan masalah tersebut sehingga harus dijadikan

pegangan.
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Hadits ini disebutkan sebagian ulama untuk menanggapi

pendapat Ibnu Hazm, tetapi dia menjawabnya bahwa mungkin kalimat

'ia adalah satu' bukan perkataan Nabi SAW. Konsekuensinya, dia

telah melanggar dasar pendapatnya sendiri, karena sesuatu yang

pokok tidak dapat ditolak berdasarkan kemungkinan. Ad-Daruquthni

mengutip dari riwayat Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dari Ibnu lJmar,

tentang kisah ini, p* 'jd tlilkJr |!)".'#t51 yt'l'ntt 6- :;&'Jui

(Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah talak tersebut dihitung?"

Beliau menjawab, "Ya!"). Para periwayat hadits ini hingga Syu'bah

tergolong tsiqah (terpercaya). Dia mengutip dari Sa'id bin

Abdurrahman Al Jumahi, dari Ubaidillah bin lJmar, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, ,18s'c*b ,Jul ,"rF,6 Q:4t g.1;t t*tl ,jiilay-i'oi
,:^!i;t grl-011&i.t'ti P, # il' *p !t'l?,t'ot),',)tt .ui1;lc'ti't
w|';t y)ei 6 o,r d t b ,'i d y,qt;'oi1& it'r1 '^\Yi,Ss

(seorang laki-taki berkata, "Aku menceraikan istriku dengan talak

yang tidak bisa rujuk lagi sementara dia dalam keadaan haid-" Dia

berkata, "Engkau telah berbuat mal<siat kepada Tuhanmu dan aku

memisahkan istrimu." Dia berkata, "sesungguhnya Rasulullah SAW

memerintahkan Ibnu [Jmar untuk kembali frujuk] kepada istrinya."

Dia berkata, "Beliau SAl4/ memerintahkan lbnu Umar untuk kembali

[rujukJ kepada istrinya menggunakan talak yang tersisa, sementara

engkau tidak memiliki sisa yang dapat engkau gunakan untuk kembali

[rujuk] kepada istrimu). Dalam redaksi ini terdapat bantahan bagi

yang memahami 'rujuk' pada kisah Ibnu Umar dengan arti secara

bahasa.

Di antara ulama muta'akhirin yang menyetujui Ibnu Hazm

dalam hal itu adalah Ibnu Taimiyah. Dia memiliki pernyataan panjang

untuk menguatkan dan membelanya. Dalil paling kuat yang

disampaikannya adalah keterangan pada riwayat Abu Az-zubair, dali

Ibnu Umar yang dikutip Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i, yang

menyebutkan, is1 ,Jas r;is7 ,r41zt).,'*t t'tn il' & l' J:ra'n'Jtfr,
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3l-li \1 ';;h:)t o:;L (Rasulullah SAW bersabda kepactanya,

"Hendaklah dia kembali [rujukJ kepadanya", rnaka dia
mengembalikannya dan beliau bersabda, "Apabila istrinya telah suci,

maka hendaklah dia menceraikannya atau ntenahannya [meneruskan
hubungan pernikahannya| "). Ini adalah redaksi riwayat Imam

Muslim. An-Nasa'i dan Abu Daud meriwayatkan, * [n3j (Beliau

mengembalikannya kepadaku). Lalu Abu Daud menambahk*, 6l-il
* (Aan beliau tidak melihatnya sebagai sesuatu). Sanadriwayat ini

sesuai kriteria kitab Shahih, sebab Imam Muslim meriwayatkannya
dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij. Dia mengutip sesuai

redaksinya, lalu menukilnya dari Abu Ashim, darinya, lalu disebutkan
seperti kisah di atas. Kemudian dia meriwayatkannya dari
Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, lalu disebutkan seperti hadits Hajjaj,
tetapi di dalamnya terdapat beberapa tambahan, dan dia mensinyalir
tambahan ini, tetapi mungkin dia sengaja mengabaikannya.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan Ahmad dari Rauh bin
Ubadah, dari Ibnu Juraij. Oleh karena itu, jangan ada sangkaan bahwa
tambahan itu hanya diriwayatkan Abdurrazzaq. Abu Daud berkata,
"Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh sejumlah periwayat.
Hadits mereka menyelisihi apa yang dikatakan Abu Az-Zlbair," Ibnu
Abdil Barr berkata, "Kalimat 'beliau tidak metihatnya sebagai
sesuatu' adalah munkar, tidak ada yang mengatakannya selain Abu
Az-Zttbair. Dia tidak dapat dijadikan hujjah bila menyelisihi orang
setaraf dengannya, lalu bagaimana jika menyelisihi orang yang lebih
akurat darinya. Seandainya riwayat itu benar, maka menurutnya,
maknanya adalah, 'Beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang
sesuai aturan, karena talak tersebut menyalahi sunnah'."

Al Khaththabi berkata, "Para ahli hadits berkata, 'Abu Az-
Zubair tidak meriwayatkan hadits yang lebih munkar daripada ini'.
Mungkin saja maknanya, 'Beliau tidak menganggapnya sebagai

sesuatu yang diharamkan melakukan rujuk pada talak tersebut' atau
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'Beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan

dalam sunnah dan boleh berdasarkan pilihan, meskipun tetap

mengikat dan makruh hukumnya'." Al Baihaqi menukil dalam kitab

Al Mq'rifah dair Asy-Syaf i, sesungguhnya dia menyebutkan riwayat

Abt Az-Ztbair seraya berkata, "Nafl' lebih akurat daripada Abu Az-

zubair, sementara yang lebih akurat di antara dua hadits lebih patut

dijadikan pegangan jika keduanya berbeda, apalagr Nafi' diikuti para

periwayat lain yang juga akurat." Dia berkata, "Imam Syaf i

membahas persoalan ini dan memahami kalimat, 'Beliau tidak

menganggapnya sebagai sesuatu', yakni tidak memperhitungkannya

sebagai sesuatu yang benar tanpa kesalahan. Bahkan pelakunya

diperintahkan agar tidak tetap berada dalam kondisi itu, karena beliau

memerintahkannya untuk kembali (rujuk). Seandainya talak dilakukan

saat istri dalam keadaan suci, tentu tidak diperintahkan demikian. Hal

serupa apabila dikatakan kepada seorang laki-laki apabila salah dalam

perbuatannya atau salah dalam jawabannya, 'Dia belum melakukan

sesuatu', yakni belum melakukan sesuatu yang benar."

Ibnu Abdil Barr berkata, "sebagian ulama yang berpendapat

talak (seperti pada kisah Ibnu Umar. Penerj) dianggap tidak terjadi,

berhujjah dengan riwayat dari Asy-Sya'bi, dia berkata, 'Apabila

seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka

talak yang dijatuhkannya tidak diperhitungkan menurut pendapat Ibnu

{Jmar'." Ibnu Abdil Barr berkata, "Namun, makna perkataan Ibnu

Umar bukan seperti yang dia pahami. Bahkan artinya; perempuan

tidak melakukan iddah dengan sebab talak itu, seperti diriwayatkan

secara tekstual darinya, 'Talak tetap terjadi namun dia tidak

melakukan iddah meskipun satu kali haid'."

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi meriwayatkan dari Ubaidillah bin

IJmar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti yang dinukil Ibnu Abdil

Barr dari Asy-Sya'bi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Hazm

melalui sanad yarrg shahift. Adapun jawaban riwayat ini sama seperti

di atas. Sa'id bin Manshur mengutip pula dari Abdullah bin Malik,
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dari Ibnu lJmar, h' .,lla i' lr-l Jui ,:,-Hg 6: lsilt',*'81 j& i.t ,f
:* 4.t A ,A.Ut 1!b (sesungguhnya dia menceraikan istrinya saat

haid, maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu bukanlah sesuatu").
Semua nukilan ini mendukung riwayat Abu Az-Zubair, hanya saja

bisa ditakwilkan, dan ini lebih tepat daripada mengesampingkan
penegasan dalam pernyataan Ibnu Umar bahwa hal itu dihitung satu

talak. Cara penggabungan yang disebutkan Ibnu Abdul Barr dan

selainnya ini menjadi satu keharusan. Ia lebih utama daripada harus

mempersalahkan sebagian periwayat y ang t s i q a h (terp erc aya).

Mengenai perkataan Ibnu lJmar, "sesungguhnya hal itu
dihitung satu kali talak terhadap dirinya", meski tidak dia tegaskan

langsung dari Nabi SAW, tetapi harus diterima bahwa Ibnu Umar
menganggapnya sebagai satu kali talak. Lalu bagaimana bisa
digabungkan dengan perkataannya, "sesungguhnya ia tidak
diperhitungkan" atau "tidak menganggapnya sebagai sesuatu", jika
dipahami menurut makna yang dikehendaki mereka yang
menyelisihnya? Karena apabila maksud kata ganti itu adalah Nabi
SAW, maka konsekuensinya Ibnu Umar menyelisihi apa yang
diputuskan Nabi SAW pada kisah ini, sebab dikatakan,
"Sesungguhnya hal itu dihitung satu kali talak", maka jika dia
menganggapnya bukan sesuatu berarti telah menyelisihi keputusan
tersebut. Bagaimana kita menduga seperti ini terhadap Ibnu Umar,
mengingat antusiasnya dan juga bapaknya menanyakan hal itu kepada

Nabi SAW, iEtr dapat dilakukan apa yang beliau SAW perintahkan?
Adapun bila kata ganti pada kalimat, "Dia tidak
memperhitungkannya" atau "tidak menganggapnya sesuatu", kembali
kepada Ibnu Uamr, berarti terjadi pertentangan dalam satu kisah,
maka harus dipilih mana yang lebih unggul. Tidak diragukan lagi,
berpegang pada apa yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dan
lebih ahli adalah lebih tepat, jika keduanya tidak dapat digabungkan.
Demikian dasar pemikiran mayoritas ulama.
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Ibnu A1 Qalyim berdalil untuk mendukung pendapat gurunya

(Ibnu Taimiyah) dengan mengemukakan sejumlah analogi bahwa

suatu larangan berkonsekuensi fasad (rusak). Dia berkata, "Talak

terbagi menjadi halal dan haram. Menurut analogi (qiyas), talak yang

haram adalah batil sebagaimana halnya nikah, dan semua jenis akad

(transaksi). Disamping itu, sebagaimana halnya larangan

berkonsekuensi pengharaman, juga berkonsekuensi fasad (rusak).

Ditambah lagi bahwa talak tersebut dilarang syariat sehingga tidak
dianggap. Dengan demikian, hal itu tidak dapat dilangsungkan,

kecuali jika dikatakan larangan itu tidak memberi faidah, sebab

seorang suami jika mewakilkan kepada seseorang untuk menceraikan

istrinya dengan cara tertentu, lalu wakil itu melakukannya dengan cara

yang lain, maka talaknya tidak diberlakukan. Begitu pula syariat tidak
memberi izin bagi seorang mukallaf untuk melakukan talak, kecuali
dengan cara yang mubah (diperbolehkan). Jika dia melakukan talak
yang diharamkan haram, maka tidak sah. Demikian juga dengan

semua akad yang diharamkan Allah harus ditiadakan. Memutuskan

kebatilan apa yang diharamkan Allah lebih dapat merealisasikan

tujuan ini dibandingkan membenarkannya. Telah diketahui bahwa
perkara halal yang diizinkan tidak seperti perkara haram yang

dilarang."

Kemudian dia mengemukakan pertentangan-pertentangan

serupa, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan untuk menolak
pernyataan tekstual tentang perintah kembali (rujuk), karena perintah

kembali (rujuk) merupakan cabang daripada adanya talak. Analogi
yang bertentangan dengan nash tidak boleh dijadikan pegangan.

Apalagi anologi yang dikemukakannya bertentangan dengan

analogi yang lebih bagus. Ibnu Abdil Barr berkata, "Talak bukanlah
perbuatan baik yang dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Bahkan ia hanyalah peniadaan perlindungan yang

berkaitan dengan hak manusia. Oleh karena itu, bagaimana pun cara

sesorang melakukan talak, maka dianggap sah/terjadi, baik dia
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mendapat pahala atau dosa. Sekiranya ia mengikat bagi yang taat dan

tidak mengikat yang maksiat, berarti orang yang maksiat lebih ringan

bebannya dibanding yang taat."

Selanjutnya Ibnu Al Qayyim berkata, "Tidak ada penegasan

bahwa Ibnu Umar menghitung talak tersebut, kecuali dalam riwayat
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar yang dinukil Imam Bukhari. Namun,

tidak ada penegasan penisbatan langsung kepada Nabi SAW." Dia
juga berkata, "Kesendirian Sa'id bin Jubair dalam menukilnya sama

seperti Abu Az-Zubair dengan perkataannya, 'Beliau tidak
menganggapnya'. Apakah keduanya sama-sama digugurkan atau

riwayat Abu Az-Zubair lebih diunggulkan karena dinisbatkan kepada

Nabi SAW. Kemudian riwayat Sa'id bin Jubair dipahami bahwa yang

menghitung tersebut adalah bapaknya Ibnu Umar sendiri (Umar)
sepeninggal Nabi SAW, yakni pada waktu dia menetapkan talak tiga
dengan satu lafazh, sementara pada masa Nabi SAW mereka tidak
menghitung talak tiga dengan satu lafazh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya dia lalai dengan

keterangan dalam Shahih Muslim dari Anas bin Sirin yang selaras

dengan riwayat Sa'id bin Jubair. Dalam redaksinya terdapat indikasi
bahwa Ibnu Umar melakukan rujuk di masa Nabi SAW, P 6 Ul;
* i', ;b',;r. fr'd.t j;it ,:.r.s e:r @ Jut;* dt y!r' ,f
t#fb "i Wtl i,Sv ,a;l1.t4ilLli oll 6ri ,Vt* 'r; ,ivt '*i
u'0, erbi r d o :)ui rj:.6 gi #t'e:t,;; e\:r;i-r, 't-ii t^ihl
ii;;,;",tril:h, (Alru bertanya kepada lbnu (Jmar tentang perempuan

yang dia cerai, maka dia berknta, "Alcu menceraikannya saat dia
sedang haid. Umar menceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau
bersobda, 'Perintahkan dia agar kembali frujukJ kepada istrinya.
Apabila telah suci maka hendaklah dia menceraikannya saat
menghadapi masa sucinya'." Dia berkata, "Alru kembali [rujukJ
kepadanya kemudian menceraikannya saat menghadapi masa
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sucinya." Aku berkata, "Apakah engkau menghitung talak itu
sementara dia lagi haid?" Dia berkata, "Mengapa aku tidak
menghitungnya jika aku tidak mampu atau berlagak bodoh'). Imam

Muslim mengutip pula dari saudara laki-laki lbnu Syihab, dari

pamanny4 dari Salim, sehubungan hadits di bab ini, 'rnb 
/ lt L.t ots')

Pi * lo'.,P lt J?:{;ivs Wtlqt*',y'4WW
(Adapun Abdullah bin Umar menjatuhkan talak satu, maka talaknya

itu dihitung, lalu dia kembali [rujukJ kepado istrinya seperti yang

diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya). Dia meriwayatkan dari

Az-Ztbaidi, dari Ibnu Syihab , ,t|t;i:;rl:rr tat i>$1 Wt; * 'i.r',5,6

tpiii, (Ibnu (Jmar berkata, "Alet kembali kepadanya dan aku

menghitung untuknya talak yang aku jatuhkan kepadanya'). Asy-

Syaf i mengutip dari Ibnu Juraij, '+ ,b ,UlilUp'i . t7;'ri 6li
e ,Jui \'*i * ir' ..rr; 4, * ,b 'fr ,;1.t 

t'i}bi (Sesungguhnya

mereka mengutus kepada Nafi' untuk menanyainya, "Apakah talak
Ibnu Umar di masa Nabi SAW itu dihitungT" Dia menjawab, "Ya").

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Rujuk menjadi hak suami bukan wali dan juga keridhaan istri,
karena Nabi SAW menyerahkan hal itu kepada sang suami

bukan yang lainnya. Ia serupa dengan firman Allah dalam

surah Al Baqarah ayat 228, "Suami-suami mereka berhak

merujukinya dalam masa menanti itu".

Seorang bapak dapat menggantikan posisi anaknya yang

baligh dalam hal-hal yang terjadi pada anak, dan si anak

merasa risih untuk mengatakannya. Termasuk juga perkara-

perkara yang dikhawatirkan bahwa si anak akan mendapat

celaan karenanya, sehingga sang bapak menggantikannya

sebagai bentuk rasa kasih sayang dan perbuatan baik.

2.
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J.

4.

Menceraikan istri dalam keadaan suci bukan hal yang makruh
(tidak disukai), sebab Nabi SAW mengingkari perceraian saat

istri dalam keadaan haid. Begitu pula sabda beliau SAW dalam

hadits itl, "Apabila mau dia dapat menahannya dan bila mau

dia dapat menceraikannya".

Orang yang hamil tidak mengalami haid berdasarkan sabda

beliau SAW dalam jalur Salim, "Hendaklah dia

menceraikannya dalam keadaan suci atau saat hamil. " Nabi

SAW mengharamkan talak saat haid dan membolehkannya

saat hamil. Hal ini menunjukkan bahwa haid dan kehamilan

tidak akan te{adi pada seorang perempuan pada saat yang

sama. Namun hal ini mungkin dijawab, bahwa manakala haid

perempuan hamil tidak memiliki pengaruh dalam memperlama

atau mempersingkat masa iddah, karena masa iddah berakhir
dengan melahirkan, maka syariat membolehkan talak saat

hamil secara mutlak. Adapun selain wanita hamil, maka

dibedakan antara yang haid dan yang suci, karena haid
memberi pengaruh pada masa iddah. Perbedaan antara

perempuan yang hamil dan yang tidak adalah disebabkan

kehamilan bukan haid atau suci.

Quru'yang dimaksud dalam masa iddah adalah suci. Hal ini
dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang lddah.

Haramnya talak pada masa suci yang telah dilakukan

senggama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun
menurut ulama Madzhab Maliki tidak haram. Sedangkan

dalam salah satu riwayat disebutkan seperti pendapat

mayoritas ulama. Al Fakihani menguatkannya, karena syarat

dalam pemberian izin untuk talak adalatr tidak menyentuh.

Sementara yang dikaitkan dengan syarat, maka dianggap tidak

ada bila syarat itu sendiri tidak ada.

5.

6.
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3. Orang yang Melakukan Talak. Apakah Seorang Laki-laki
Menyatakan Talak Langsung kepada Istrinya?

',s-:t!lt 
'lU i;u
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5254. Dari Al Auza'i, dia berkata: Aku bertanya kepada Az-

Zuhri tentang siapa di antara istri-istri Nabi SAW yang meminta

perlindungan dari talak? Dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku,

dari Aisyah RA, sesungguhnya anak perempuan Al Jaun ketika

dimasukkan kepada Nabi SAW dan dia telah mendekat kepadanya,

maka dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu," maka

beliau bersabda kepadanya, "Sungguh engkau telah berlindung

kepada Yang Maha Agung, pergilah kepada keluargamu."

Abu Abdillah berkata: Hajjaj bin Abu Mani' meriwayatkannya

dari kakeknya, dari Az-Zthi, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya Aisyatr berkata. . .

*i ,lL \t -* Ct t tL? :'Ju 'op ?nr 62, yl eri ,r
tili jy.c 4Wr &,L';at d Jti-Fp dffit,?
;) ^t: i,Y;i,(i ti tr;Lt :*i ia?"
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5255. Dari Abu Usaid RA, dia berkata, "Kami keluar bersama

Nabi SAW hingga kami pergi ke kebun yang diberi nama Asy-Syauth.

Kami pun sampai ke dua kebun dan kami duduk di antara keduanya.

Nabi SAW bersabda, 'Duduklah di tempat ini', dan beliau masuk.

Lalu didatangkan perempuan dari Al Jaun dan ditempatkan pada satu

rumah di kebun kurma di rumah Umaimah binti An-Nu'man bin
Syarahil bersama daayah yang menjadi pengasuhnya. Ketika Nabi

SAW masuk kepadanya, maka beliau bersabda, 'Serahkan dirimu
kepadaku '. Perempuan itu berkata, 'Apakah seorang ratu

menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata?' Beliau SAW menjulurkan

tangannya untuk diletakkan padanya agar dia tenang. Namun

perempuan itu berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'. Beliau

bersabda, 'Sungguh engkau telah berlindung kepada Maha

Pelindung'. Kemudian beliau keluar kepada kami dan berkata, 'Wahai

Abu Usaid, berilah dia dua pakaian Raziqiyah, lalu antarkan dia
kepada keluarganya'."

,W ; a*,y #:St * *'q'i.$t S,.;lt,j u.:it lGt

c":i :''lv
o.l 1. 6 o,

*t Gts y.t I
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5256-5257. et llrruittfm ef Walid nn-NuiruUuri berkata dari

Abdunahman, dari Abbas bin Sahal, dari bapaknya dan dari Abu

Usaid, keduanya berkata, "Nabi SAW menikahi Umaimah binti

Syarahil. Ketika dimasukkan kepadanya maka beliau menjulurkan

tangannya kepadanya. Seakan-akan dia tidak menyukai hal itu, maka

beliau memerintahkan Abu Sa'id untuk menyiapkannya dan

memberinya dua pakaian raziqiyah."

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim

bin Abi Al Wazir menceritakan kepada kami, Abdurrahman

menceritakan kepada kami, dari Harnzah, dari bapaknya.

Diriwayatkan pula dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dari bapaknya,

sama seperti ini.

t'p ;t J;3 i,:.r- .'A.e g'1 ilyt

* \t * dt',;L ;:u ,';u.G

,i;tL:-'oi ;r.,ii '-:;L st; ,rs*ri-

. 6*-.Lt t j^L'6y Ui ti,i6 dYt

5258. Dari Qatadah, dari Abu Ghallab Yunus bin Jubair, dia

berkata, "Aku berkata kepada Ibnu IJmar, 'Seorang laki-laki

menceraikan istrinya saat haid'. Dia berkata, 'Apakah engkau

t/to.t.a
rll l*,1 t,'

l

I

I

L
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mengenal Ibnu Umar? Sesungguhnya Ibnu Umar menceraikan istrinya

saat haid, lalu Umar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal

itu, maka beliau memerintahkannya untuk kembali (rujuk) kepada

istrinya. Apabila telah suci dan dia mau menceraikannya, maka dia

dapat menceraikannya'. Aku berkata, 'Apakah dia menghitung hal itu

sebagai talak?' Dia berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika dia tidak

mampu atau berlagak bodoh?"'

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang melakukan talak. Apakah seorang laki-laki
menyatakan talak langsung pada istrinya?). Demikian yang dinukil

semua periwayat. Adapun Ibnu Baththal menghapus kalimat 'orang

yang melakukan talak'. Seakan-akan dia tidak melihat alasan

penyebutannya. Menurut saya, Imam Bukhari bermaksud menetapkan

syariat pembolehan talak, dan dia memahami hadits, i' Jl JU*,,S\ ;r5.1

0itidr (Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak), dalam

arti talak yang dilakukan tanpa sebab syar'i. Hadits yang dimaksud

dinukil Abu Daud dan selainnya. Namun, hadits ini dianggap cacat

karena mursal. Adapun penyebutan 'menyatakan langsung' sebagai

isyarat bahwa ia menyelisihi yang lebih utama, karena bila tidak

dinyatakan langsung akan lebih ringan bagi perempuffi, kecuali bila
keadaan mengharuskan. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan

tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyatr RA yang diriwayatkan melalui Al
Humaidi, dari Al Walid, dari Al Auza'i, dart Az-Zrilti, dari Urwah.

g:j,$ ail'Ol Bon*o anak perempuan Al Jaun). Dalam naskatr

Ash-Shaghani diberi tambahan, "Al Kalbiyah", tapi tambahan ini
tidak benar. Dalam kitab Ash-Shahabah karya Abu Nu'aim disebutkan

dari Ubaid bin Al Qasim, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ,f
'*ti 'E fbt *p h' .rp ,ii,' J:h'u 'ot:lt 9#lt '* iV'oi a:.s.o
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)6'. ;'iL'r,al ;JtS ,Sb lOari Aisyah, sesungguhnya Amrah binti Al

Jaun berlindung dari Rasulullah SAW, ketika dia dimasukkan kepada

beliau. Maka beliau bersabda, "sungguh engkau telah berlindung

kepada Yang Maha Pelindung')' Namun, Ubaid adalah seorang

periwayat yang matruk (ditinggalkan). Adapun yang benar, nzuna

perempuan itu adalah Umaimah binti An-Nu'man bin Syarahil, seperti

disebutkan pada hadits Abu Usaid. Pada kali lain dia berkata,
,.Umaimah binti Syarahil", dengan dinisbatkan kepada kakeknya.

Dikatakan namanya adalah Asma' seperti yang akan saya jelaskan

pada hadits Abu Usaid.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Al Waqidi OT Y*f^]*':^:'.
Az-Zuhi, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, ll' Jot *;r g|i

{#it'"J-1s Q{abi SAW menikahi perempuan dari suku Kilab), lalu

disebutkan seperti hadits pada bab di atas. Kata al kilaabiyah

(perempuan dari suku Kilab) tidak benar, dan yang benar adalah al

kindiyah (perempuan dari suku Kindah). Sepertinya telah terjadi

perubahan saat penulisan naskah.

Perlu diketatrui bahwa al kilaabiyah (pterempuan dari suku

Kilab) memiliki kisah lain yang disebutkan Ibnu Sa'ad melalui sanad

di atas hingga Az-zthi, dia berkata, 'Namanya adalah Fathimah binti

Adh-Dhahhak bin Sufyan. Dia berlindung dari Nabi SAW, maka

beliau pun menceraikannya. Akhimya, perempuan itu biasa

memungut kotoran binatang seraya berkata, 'Akulah perempuan yang

celaka'." Dia berkata, "Dia meninggal dunia pada tahun 60 H."

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dan

kakeknya, 'til):sr si ,it c;;gi ,Wrut W'i' c,ilo.y j,j$t e3 il i-.',,<tLt

(bahwa perempuan dari sulru Kindah ketika diberi pilihan, maka dia

memilih kaumnya, dan Nabi SAW berpisah dengannya

(menceraikannya). Akhirnya, dia berkata, "Alailah perempuan yang

celaka."). Dinukil juga melalui Sa'id bin Abu Hind bahwa perempuan
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itu berlindung dari Nabi SAW, maka beliau melindunginya.

Diriwayatkan dari Al Kalbi bahwa namanya adalah Aliyah binti
Zhabyan bin Amr. Namun, Ibnu Sa'ad meriwayatkan juga bahwa

namanya adalah Amrah binti Yazid bin Ubaid. Ada juga yang

mengatakan binti Yazid, Al Jaun. Hanya saja Ibnu Sa'ad

mengisyaratkan bahwa pelakunya hanya satu dan terjadi perbedaan

tentang namanya. Adapun yang benar bahwa yang berlindung dari

Nabi SAW adalah perempuan dari suku Al Jaun.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman bin
Abza, dia berkata, "Tidak ada seorang pun perempuan yang

berlindung dari Nabi SAW selain dia." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

inilah dugaanku yang paling kuat, karena yang demikian hanya terjadi
pada perempuan yang berlindung karena tertipu, maka sangat jauh

kemungkinan bila ada perempuan lain yang juga tertipu sepertinya

setelah berita itu tersebar.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa Nabi
SAW menikahi perempuan dari suku Al Jaun. Hanya saja mereka

berbeda pendapat tentang penyebab Nabi SAW berpisah dengannya.

Menurut Qatadah, ketika Nabi SAW masuk ke tempatnya, beliau

memanggilnya, tetapi perempuan itu berkata, 'Engkaulah yang

kemari', maka Nabi SAW menceraikannya. Dikatakan, perempuan itu
memiliki belang di kulitnya seperti perempuan dari bani Amir." Dia
juga berkata, "Sebagian mereka mengklaim bahwa perempuan itu
berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu', maka beliau
bersabda, 'Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha
Pelindung, Allah telah melindungimu darilai, lalu beliau pun
menjatuhkan talak kepadanya." Dia berkata, "Anggapan ini batil,
karena yang berkata seperti ini kepada beliau SAW adalah perempuan

dari bani Al Anbar. Dia seorang perempuan cantik, sehingga istri-istri
Nabi SAW khawatir dia akan mendominasi mereka. Akhimya, mereka

berkata kepadanya, 'Nabi SAW suka jika dikatakan kepadanya; aku
berlindung kepada Allah darimu'. Perempuan itu melakukannya dan
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dia diceraikan oleh Nabi SAW." Demikian dikatakan Ibnu Abdil Barr.

Namun, saya tidak tahu atas dasar apa sehingga dia menganggapnya

batil, padahal sangat banyak riwayat yang menyebutkannya, selain
juga tercantum dalam hadits Aisyah dalam kitab Shahih Bukhari.
Tambahan penjelasan masalah ini akan dipaparkan pada hadits

sesudahnya. Kemudian perkataan yang dia nisbatkan kepada Qatadah
disebutkan juga oleh Abu Sa'id An-Nasaiburi, dari Syarqi bin

Qaththami.

{* ,f * gri U L6; irl; (Diriwayatkan juga oteh Hajjaj bin

Abu Mani' dari kakeknya). Dia adalah Hajjaj bin Yusuf bin Abu
Mani'. Adapun Abu Mani' adalah Ubaidillah bin Abi Zaid Al
Washshafi. Dia pernah tinggal di Halab. Imam Bukhari tidak
mengutip haditsnya, kecuali secara mu'allaq. Demikian juga dengan

kakeknya. Jalur periwayatan ini disebutkan melalui sanad yang
maushul oleh Adz-Dzuhali di kitab Az-Zuhriyaf. Ibnu Abi Dzi'b
meriwayatkan pula dai Az-Zuhri sama sepertinya yang pada bagian
akhir diberi tambahan, ,,Az_Zuhil berkata, W & (Dia

menjadikannya sebagai satu talak)." Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Baihaqi.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Nu'aim,
dari Abdurrahman Ibnu Al Ghasil, dari Hamzah bin Abi Usaid, dari
Abu Usaid RA. Mayoritas periwayat menukil dengan kata 'bin
ghasil', tetapi dalam riwayat An-Nasafi disebutkan 'Ibnu Al Ghasil',
dan inilah yang lebih tepat. Barangkali asalnya adalah Ibnu Ghasil

malaikat (putra orang dimandikan malaikat), namun kata malaikat
hilang dari teks, maka digantikan dengan huruf alif dm lam, menjadi
Al Ghasil. Abdurrahman yang dimaksud dinisbatkan kepada kakek
bapaknya, yaitu Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin
Hanzhalah bin Abi Amir Al Anshari. Hanzhalah adalah orang yang

dimandikan malaikat ketika mati syahid pada perang Uhud dalam

keadaan junub. Maka malaikat memandikannya dan kisahnya cukup
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masyhur. Dalam riwayat Al Jurjani tertulis "Abdurrahim", namun

yang benar adalah "Abdurrahman" seperti Aisitir Al Jiyani.

L';st'i irj- y,6 Jl.(Ke kebun yang diberi nama Syauth) yaitt

kebun di Madinah yang cukup terkenal.

:gU'1 *--V a

,y|j 6 ri t;L&r (Hingga kami sampai ke dua kebun dan kami duduk

di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, "Duduklah kamu di sini",
lalu beliau masuk). Maksudnya, masuk ke dalam kebun. Dalam

riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Usaid, dia berkata, il' & lt Jb/\i
,)j'u g'rllu:dl} W,'#6 \4.'*i'ot ;;ti 9:-r$ €. ;y'ai;r *, *
e',F:,#"tF,:^i-?6 *', * h' .p 4t'*t"j ,*i # v[l

(Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan dari bani Al Jaun, lalu
beliau memerintahkanku untuk membawakan perempuan itu
kepadanya. Alil menempatkan perempuan itu di Syauth di balik
dzubab di Al Uthum. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan

mengabarkan kepadanya. Beliau keluar berjalan dan kami

bersamanya). Dzubab adalah gunung yang terkenal di Madinah.

Adapun uthum adalah benteng yang biasa juga disebut Ujum. Bentuk
jamaknya adalah aatltaam dan aajaam, salna halnya dengan kataunuq
yang jamaknya adalah a'naaq. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan,
'eb:ii ri 'j6i W pi *p tn, & ,;t Gi q*.<t )dt G. oraSr !f

G 6ttt ,+,,;t'l Jri ,q*ilr E,l u.i'aa 6;r V\" rq?t d ;-i',1;>i
qt q 'u bfn e?j W, ',bi ',;.tr Lu W Jtn i+u ,t
(An-Nu'man bin Al Jaun Al Kindi datang kepada Nabi SAW

menyatakan keislaman. Dia berkata, "Maukah engkau alru nikahkan

dengan janda paling cantik di kalangan bangsa Arab?" Nabi SAW

menikahinya, lalu mengirim Abu Usaid As-Sa'idi bersamanya. Abu

Usaid berkata, "Aku menempatkannya pada bani Sa'idah. Wanita-

wanita yang tinggal di pemukiman itu masuk kepadanya penuh
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gembira, lalu mereka

kecantikannya").

keluar seraya menyebut-nyebut

:bl?
menempatkannya pada rumah di kebun kurma di rumah Umaimah

binti An-Nu'man bin Syarahil). Kedua kata bait diberi tanda tanwin

(baitin). Umaimah diberi tanda dhammah mungkin sebagai 'badal'

(pengganti) bagi kata al jauniyah dan mungkin juga berkedudukan

sebagai penjelas. Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari mengira

kata ini disandarkan kepada kata yang sesudahnya. Oleh karena itu,

dia mengatakan pada riwayat sesudahnya, "Rasulullah SAW menikahi

Umaimah binti Syarahil, barangkali yang singgah di rumahnya adalah

anak perempuan saudaranya." Namun, pemyataan ini tertolak, karena

sumber kedua jalur hadits itu hanya satu. Hanya saja kekeliruan ini
terjadi karena pengulangan kata'fii bait' (di rumah). Abu Bakar bin
Abu Syaibah meriwayatkan dalam Musnad-nya, dari Abu Nu'aim
(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dia berkata, "Di rumah di

kebun Umaimah...." Hisyam Al Kalbi menegaskan bahwa dia adalah

Asma' binti An-Nu'man bin Syarahil bin Al Aswad bin Al Jaun Al
Kindiyah. Penegasan bahwa namanya adalah Asma' juga

dikemukakan Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Habib serta

selain keduanya. Barangkali namanya adalah Asma', dan gelarnya

adalah Umaimah. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan

riwayat Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, "Asma' binti Ka'ab Al
Jauniyah." Barangkali dalam nasabnya terdapat seseorang yang

bernama Ka'ab, maka dia dinisbatkan kepadanya. Sebagian

mengatakan dia adalatr Asma' binti Al Aswad bin Al Harits bin An-

Nu'man.

q "a:*V 6tt Wi (Bersama daayah sebagai pengasuh

baginya). Kata daayah artinya perempuan yang menyusui. lni adalah

bahasa saduran. Saya belum menemukan keterangan tentang nilma

pengasuh ini.

,r eG.3r *, el *. e ,F e #. C uSii 6em
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dl ...d # *f (Serahkan dirimu kepadaku...). Kata'as-

suuqah' dikatakan untuk rakyat jelata baik satu maupun banyak.

Mereka dinamakan demikian, karena pemimpin menuntun (yasuuqu)

mereka dan mereka pun tunduk kepadanya, lalu pemimpin

mengarahkan mereka kepada apa yang dia sukai. Adapun 'ahlu as-

suuq' (orang-orang pasar), maka sebutan untuk satu orang adalah

suuqi.Ibnu Al Manayyar berkata, "Ini adalah sisa sifat jahiliyah. Kata

as-suuqah dalam pengertian mereka adalah selain raja, siapa pun

orangnya. Seakan-akan perempuan itu menepis kemungkinan jika
perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan

bangsawan. Adapun Nabi SAW pemah ditawari menjadi raja dan

sekaligus Nabi, namun beliau SAW memilih menjadi hamba dan

Nabi, sebagai bentuk tawadhu' beliau terhadap Tuhannya. Nabi SAW

tidak memberi sanksi atas perempuan itu, karena dia belum lama

meninggalkan masa j ahiliyah. "

Ulama selainnya berkata, "Mungkin perempuan itu belum

mengenali Nabi SAW sehingga dia berkata demikian." Namun,

redaksi kisah dari semua jalurnya menepis kemungkinan ini. Hanya

saja akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang minuman dari

Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata , 'A,Ui {p i' ,tU"'g.il.';i

,1.*l eu:p ,:,r)ii W,t';-of .s19tur ;3'i s.1 j6 ,eit 6"ai;t
"z:Jjiii;r $$ t1y|pn qjE ,P r,;, * ?nt e'4t a* ,i+r;

,r'i-rS W tiui * *ut 6 ,'Jti,*,t:1 lu, i:tti ,u'6 q;ts r:,ti ,t1li:,

;il.l',y oazl ui tii ,*iri ,9i4.;q pj *vh, & l' iV:, ts t:;
(Disebutkan kepada Nabi SAW seorang perempuan dari bangsa Arab.

Beliau pun memerintahkan Abu Usaid As-Sa'idi mendatangkannya

dan perempuan itu pun datang. Dia singgah di benteng bani Sa'idah.

Nabi SAW datang hingga sampai ke tempatnya, lalu masuk

menemuinya. Ternyata beliau mendapati seorang perempuan dengan

kepala tertunduk. Ketika Nabi SAW berbicara dengannya, maka dia
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berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Beliau bersabd.a,

"Sungguh aku telqeh memohonkanmu perlindungan dariku." Mereka

berkata kepadanya, "Apakah engkau tahu siapa orang ini? Ini adalah

Rasulullah SAW datang untuk meminangmu." Dia berkata, "Sungguh

aku lebih celaka daripada itu").

Jika riwayat ini mengisahkan satu kejadian dengan riwayat-

riwayat sebelumnya, maka kalimat pada hadits di atas, "Antarkan dia

kepada keluarganya" dan pada hadits Aisyah, "Kembalilah kepada

keluargamu", bukan sebagai talak, dan harus dipahami bahwa

perempuan itu belum mengenali Nabi SAW. Adapun jika riwayat-

riwayat ini mengisahkan kejadian yang berbeda -dan tidak ada

halangan memahaminya demikian- maka mungkin perempuan pada

riwayat terakhir ini berasal dari suku Kilab.

Ibnu Sa'ad menyebutkan melalui sanad yang terdapat Al
Azrami (seorang periwayat yang lemah) dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Di antara istri-istri Nabi SAW ada perempuan yang bernama Sana

binti Sufyan bin Auf bin Ka'ab bin Abu Bakar bin Kilab." Dia berkata,

"Nabi SAW mengutus Abu Usaid As-Sa'idi meminang untuknya

seorang perempuan dari bani Amir yang bernama Amrah binti Yazid

bin Ubaid bin Ru'as bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir." Ibnu Sa'ad

berkata, "Terjadi perbedaan nama perempuan dari suku Kilab.
Menurut sebagian namanya adalah Fathimah binti Adh-Dhahhak bin
Sufyan, atau Amrah binti Yazid bin Ubaid, atau Sana binti Sufyan bin
Auf, atau Aliyah binti Zhabyan binti Amr bin Auf. Sebagian berkata,

'Ia hanya satu orang namun te{adi perbedaan nama'. Sebagian lagi

berkata, 'Bahkan terdiri dari beberapa perempuan dan setiap mereka

memiliki kisah tersendiri'." Lalu dia menyebutkan nama perempuan

dari suku Al Jaun seraya berkata, "Dia adalah Asma' binti An-
Nu'man." Kemudian dia meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Abi
'Aun, diaberkata, &ht & l' ,llJ,1a,P gi$jr .ortt €r|i ilW,lr iJ
7 .rt'&i ug ,!'ilt G y"i 5;i'e',;)i t1 at'Jr, s- ,,lut L,LJ 

",u')
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yi ut r;t 
'65 * qi;;-'i U1i ,'JG .t ,jd rer3 *i i!, e"i ,4

,- g'c:frii fu e \r'dbi! ,{tlrr$',*6 ,*i ;) Js .,sret t

$i t, *\' & l' JH Jt+jya+a € eWu,'4Ntu,L,
\i;i; )* i, )t' E ,! (An-Nu'man bin Abu Al Jaun Al Kindi

datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislaman. Dia berkata,
"Maukah engkau aku nikahkan dengan janda paling cantik di
kalangan bangsa Arab? Dia diperistrikan putra pamannya, lalu
suaminya meninggal dan sekarang dia menginginkanmu." Nabi
berkata, "Baiklah." Dia berkata, "Utuslah orang yang bisa

membawanya kepadamu." Maka beliau SAW mengutus bersamanya

Abu Sa'id As-Sa'idi. Abu Sa'id berkata, "Aku tinggal tiga hari,
kemudian aku membawanya bersamaku di tandu hingga aku sampai
ke Madinah. Lalu aku menempatkannya di bani Sa'idah. Setelah itu
aku pergi kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di bani Amr
bin Auf, dan aku mengabarkan kepadanya'). Ibnu Abi 'Aun berkata,
"Peristiwa itu berlangsung pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-7 H."
Dia mengutip melalui jalur lain dari Umar bin Al Hakam, dari Abu
Usaid, dia berkata, & t|A,.6't &-r.Jr Ji*,t *v )itt,J2 I' Jh *
c?,'^f;u *t rP a' .,l; l' 

'J:fi+ j,i+r d *t e.W,Cl
o. o', ctirgre tF #: tb #- (Rasulullah SAW mengutusku kepada

perempuan aori ,ut, Al Jaun. Aku pun membawanya hingga aku
tempatkan di benteng bani Sa'idah. Kemudian alar datang kepada
Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya, makn beliau keluar
berjalan lraki hingga sampai ke tempat perempuan itu).

Diriwayatkan melalui Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dia
berkata, "Nama perempuan dari suku Al Jaun adalah Asma' binti An-
Nu'man bin Abi Al Jaun. Dikatakan kepadanya, 'Hendaklah engkau

berlindung darinya, karena yang demikian akan menjadikanmu

memiliki kedudukan sangat baik di sisinya'. Dia ditipu karena
kecantikannya. Kemudian disebutkan kepada Rasulullah SAW apa
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yang mendorongnya mengatakan hal itu, maka beliau bersabda,

'Sesungguhnya mereka adalah sahabat-sahabat perempuan Yusuf,

serta muslihat mereka'." Kisah ini mesti diposisikan pada hadits Abu

Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Adapun kisah pada hadits bab di atas dari

Aisyah, mungkin diposisikan pada kisah ini pula, karena tidak ada

selain permohonan perlindungan. Sedangkan kisah pada hadits Usaid

terdapat beberapa keterangan yang menyelisihi kisah ini, maka

pendapat yang mengatakan kejadian itu berlangsung lebih dari satu

kali merupakan pendapat yang cukup kuat. Lebih kuat lagi bahwa

nama perempuan dalam hadits Abu Usaid adalah Umaimah.

Sedangkan perempuan pada hadits Sahal adalah Asma'.

Adapun Umaimah sudah dinikahi, lalu ditalak. Sedangkan

perempuan pada kisah ini belum dinikahi, bahkan Nabi SAW datang

sekadar untuk meminangnya.

9*. rs$iit (Beliau menjulurkan tangannya). Maksudnya, beliau

membentangkan tangannya kepada perempuan itu. Dalam riwayat

Ibnu Sa'ad disebutkan, 
',Ft 

;St "fit ut;?t ts1 oiE: ,qi$),Qt rslil
(beliau merunduk kepadanya untuk menciumnya, dan biasanya

apabila beliau menyendiri dengan seorang perempuan, beliau duduk

berjongkok lalu mencium). Dalam salah satu riwayat Ibnu Sa'ad

disebutkan , 'u gJl 
'c.Jui 

,t3t Sei'u U'3: ,(3r g S;ti qe pn
)iE 6,6 pt * b' ,3; itt Jr.t ry F bi 'i*-i * i,i l;rir'
t. ,. ,. -a-b .ti;;t-'lt (seorang perempuan masuk kepadanya dan ternyata dia

seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan yang masuk

berkata, "Sesungguhnya engkau seorang bangsawan, apabila engkau

ingin mendapatkan bagian terbesar dari Rasulullah SAW, maka jika
dia datang kepadamu hendaklah engkau berlindung darinya"). Dia
menyebutkan juga dari Hisyam bin Muhammad, dari Abdurrahman

Ibnu Al Ghasil 
-melalui 

sanad seperti pada bab ini-, ii;i ,as.O oy

io',r,; H'i,l :r.1.irG1 Viurtti llt*tt oul";i Ur,t t S\1ge t;tls
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*& iI \Vt|SY'oi (4Y'yti ril gi?t ,y y *i $b (sesungguhnya

Aisyah dan Hafshah masuk kepadanya pada kali pertama dia datang.

Keduanya pun menyisirnya dan mengecat kukunya, lalu salah satu

dari rnereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW senang

kepada perempuan yang jika beliau masuk ke tempatnya dia berkata,

'Aku berlindung kepada Allah darimu'.").
o't o !

)u.t ;s li :Jtii (Beliau bersabda, "Sungguh engkau telah

berlindung kepada fang .\a!a Pelindung".). Dalam.riwayat Ibnu

Sa'ad disebutkan , ?U dry'j . $6t ,>'tb ,,5r3:, *') 
'b 

#".Jut l\eUau

menutupkan lengan bajunya ke wajahnya, lalu berkata, "Engkau

berlindung kepada Yang Maha Pelindung", [sebanyak tiga kald).

*.t1 Vki *i s.1 u-,,.lut W e; t $emuatan betiau ketttar

kepada kami dan berkata, "Wahai Abu Usaid, berilah dia dua

pakaian Raziqiyah'). Kata'raaziqiyyainl' merupakan kata sifat untuk

sesuatu yang tidak disebutkan secara redaksional, karena sudah

diketahui. Menurut Abu Ubaidah, raaziqiyah adalah kain katun yang

berwarna putih dan panjang. Sedangkan menurut ulama selainnya,

adalah kain yang bagian dalamnya yang berwama putih agak tebal."

Ibnu At-Tin berkata, "Mungkin Nabi SAW memberinya kain itu
sebagai kewajiban atau kebaikan semata." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

bahwa hukum mut'ah akan dijelaskan pada pembahasan tentang

nafkah.

,UlL. r4A1j (Antarkan dia kepada keluarganya). Ibnu At-Tin

berkata, "Pernyataan ini tidak berarti beliau SAW menyatakan talak

secara langsung kepada perempuan tersebut." Namun, Ibnu Al
Manayyar menyanggahnya bahwa yang demikian tercantum dalam

hadits Aisyah, yaitu hadits pertama pada bab di atas. Oleh karena itu,

harus dipahami bahwa Nabi SAW mengatakan kepada perempuan itu,

"Pergilah kepada keluargamz", kemudian beliau keluar kepada Abu

Usaid dan berkata kepadanya, "Antarkan dia kepada keluarganya",
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sehingga tidak ada pertentangan. Pernyataan pertama dimaksudkan

sebagai talak, sedangkan yang kedua adalah arti yang sebenamya dari

kalimat tersebut, yaitu mengembalikannya kepada keluarganya, sebab

Abu Usaid yang membawanya, seperti yang telah kami sebutkan.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Usaid, dia berkata, Jtls:,llt dfit
gg \etiou memerintahkanku, lalu aku mengembalikannya kepacla

kaumnya). Lalu pada riwayat lain disebutkan, |fSA Wr'&'t *
o,;i g\, e $:F i,lrts .otro 'Liri t3tii d ,f'tt3 fis ,,9$ :rivi
(Ketika sampai kepada kaumnya, mereka saling berseru dan berkata,

'sungguh engkau tidak berkah, apa yang menimpamu?' Dia berkata,

'Aku ditipu'." Dia berkata, "Dia pun meninggal pada masa khilafah

Utsman."). Ibnu Sa'ad berkata, "Hisyam bin Muhammad

menceritakan kepadaku, dari Abu Khaitsamah Zlhair bin Muawiyah,

bahwa perempuan tersebut meninggal dengan menanggung kesedihan

yang mendalam." Kemudian dia mengutip melalui sanad yang

mencantumkan nama Al Kalbi, ';i. t\6 ,Vij *i gri * 
'f*Jt'oi

W "'-i<t qF ?i "rSl 
ti ,q6,4t * "" 

ti ,Li6'i qii6
(sesungguhnya Muhajir bin Abi Umayyah menikahinya, maka Umar

bermaksud menghukumnya, lalu perempuan itu dia berkata, 'Beliau

SAW tidak menutupkan hijab kepadaku dan aku tidak pula disebutkan

sebagai Ummul mukminin'. Umar menahan diri darinya).

Dari Al Waqidi disebutkan, "Aku mendengar orang

mengatakan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal menikahi perempuan itu

sesudahnya." Lalu dia berkata, "Namun keterangan ini tidak akurat."

Barangkali Ibnu Baththal bermaksud mengatakan bahwa beliau SAW

tidak menyatakan talak di hadapan perempuan tersebut secara

lengsung. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, sesungguhnya Al Walid ibn Abdul Malik menulis surat

kepadanya untuk menanyainya, maka dia membalas suratnya, "Nabi

SAW tidak menikahi perempuan dari suku Kindah selain saudara
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perempuan bani Al Jaun, dan beliau telah memilikinya. Ketika datang

ke Madinah, Nabi SAW melihatnya, lalu menceraikannya tanpa

menginap bersamanya." Kalimat, "Beliau menceraikannya" mungkin

adalah lafazh yang disebutkan terdahulu, atau mungkin juga

diucapkan 'talak' langsung kepadanya. Barangkali ini pula rahasia

mengapa Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk

pertanyaan, tanpa memastikan hukumnya.

Sebagian ulama memberi tanggapan bahwa Nabi SAW tidak

menikahi perempuan tersebut, karena tidak disebutkan akadnya, dan

perempuan itu juga tidak mau menyerahkan dirinya, lalu bagaimana

kemudian Nabi SAW menceraikannya? Jawabannya, Nabi SAW

berhak menikahkan dirinya tanpa izin perempuan dan juga tanpa izin
sanga wali. Sekadar beliau mengirim utusan kepada perempuan itu
dan menghadirkannya serta keinginan beliau kepadanya sudah cukup

sebagai pernikahan. Oleh karena itu, sabda beliau, "Serahkan dirimu
kepadaku" hanya sebagai upaya menyenangkan perasaan si

perempuan dan menentramkan hatinya. Jawaban ini dikuatkan oleh

sabda beliau SAW pada riwayat Ibnu Sa'ad, /4 ,* Wrl e ,yt ifi

,$l c.+;t '*, *) 6t ,ii j6 r;r;f "olt l4rA (Beliau telah sepakat

dengan bapak si perempuan tentang kadar maharnya. Bapalcnya

berkata kepada beliau, 'Sesungguhnya dia menyukaimu dan

meminangmu'.).
i., o &, .. -.d, "- ". t t..6. ,.? tot". t? '.i.

Ht rf J,e., U ,.,"V ,f ,f )t *.e f t'tyt*,t' #,Jr U !'l'.-rdt duj
, .t u /

rbi €.b (Al Husain bin Al Walid An-Naisaburi berkata dari

Abdurrahman, dari Abbas bin Sahal, dari bapalcnya dan Abu Usaid).

Abdurrahman yang dimaksud adalah Ibnu Al Ghasil. Riwayat

mu'allaq ini diriwayatkan Abu Nu'aim dengan sanad yangmaushul di

kitab Al Mustakhraj dari Abu Ahmad Al Farra', dari Al Husain.

Maksud Imam Bukhari mengutip riwayat ini adalah untuk

menjelaskan bahwa Al Husain bin Al Walid bersekutu dengan Abu
Nu'aim dalam meriwayatkan hadits ini dari Abdunahman Ibnu Al
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Ghasil. Hanya saja keduanya berbeda tentang guru Abdurrahman. Abu

Nu'aim mengatakan, "Hamzah", sementara Al Husain mengatakan,

"Abbas bin Sahal." Kemudian Imam Bukhari mengutip melalui jalur

k?tiga dari Abdurrahman. Dia jelaskan bahwa dalam riwayat

Abdurrahman terdapat dua sanad, tetapi jalur Abu Usaid dari Hamzah

putranya, darinya. Sedangkan jalur Sahal bin Sa'ad dari Abbas

putranya, darinya. Sepertinya nama Hamzah dihapus dari riwayat Al
Husain bin Al Walid, sehingga hadits ini berasal dari riwayat Abbas

bin Sahal, dari Abu Usaid. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Penjelasannya apa yang tercantum dalam riwayat ketiga, yakni

riwayat Ibrahim bin Abu Al Wazir. Adapun nama Abu Al Wazir

adalah Umar bin Mutharrif. Dia berasal dari Hijaz dan tinggal di

Bashrah. Imam Bukhari sempat hidup semasa dengannya, tetapi tidak

pernah bertemu, maka dia pun mengutip riwayat darinya melalui

perantara. Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitabnya At-Tarikh

seraya berkata, "Dia meninggal setelah Abu Ashim pada tahun 212

H." Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat

ini. Abu Ahmad Az-Zttbair menyetujuinya dalam meluruskan sanad

hadits ini, seperti dikutip Ahmad dalam Musnad-nya.

Catatan:

Pertama, Al Qadhi Iyadh berkata pada awal pembahasan

tentang jihad dari Syarh Muslim, "Imam Bukhari berkata dalam

kitabnya At-Tarikh;Al Husain bin Al Walid bin Ali An-Naisaburi Al

Qurasyi meninggal pada tahun 203 H. Kemudian dia tidak

menyebutkan -pada bagan periwayat bernama Al Hasan-
periwayat yang bernama Al Hasan bin Al Walid, tetapi dia

menyebutkan dalam kitab Shahih-nya periwayat yang bernama Al
Hasan bin Al Walid An-Naisaburi, dari Abdurratrman, dari Abbas bin

Sahal, dari bapaknya dan Abu Usaid, ';Li *V litt d* lt l?:) tlJ
|!€t? * 1;3i (Rasulutlah SAW menikahi Umaimah binti Syarahil).
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Demikian dia sebutkan dengan kata, 'Al Hasan'." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, saya tidak melihat pada naskah Imam Bukhari kecuali

dengan kata "Al Husain." Hal ini dikuatkan oleh sikap Imam Bukhari
yang hanya menyebutkan Al Husain dalam kitab Tarikh-nya.

Kedua, tercantum dalam riwayat Ahmad Al Ju{ani pada sanad

pertama; dari Hamzah bin Abi Usaid, dari Abbas bin Sahal, dari

bapaknya. Namun, ini adalah kekeliruan karena huruf 'waw' (dan)

hilang padalafazh, "dan dari Abbas." Huruf yang dimaksud tercantum

pada semua periwayat.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa jika seseorang

mengatakan kepada keluarganya, "pergilah kepada keluargamu",

dengan maksud cerai, maka berarti istrinya telah dicerai, tetapi jika
tidak dimaksudkan demikian, maka tidak terjadi. Hal ini berdasarkan

keterangan dalam hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah

pertaubatannya, :q'SaU?;r'yfr'oi -i;p':ia *i{p il' ;l r;rbi
ylr r.ii h, ,4- ,P & n:& #\gyJ\ (Ketika Nabi SAW mengirim

utusan kepadanya untuk menyampaikan agar dia menjauhi istrinya,

maka dia berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu dan

tetaplah engkau bersama mereka hingga Allah memutuskan urusan

ini.").

Hadits ketiga adalah hadits Ibnu Umar tentang perbuatannya

menceraikan istrinya. Kalimat pada riwayat ini, "Apakah engkau

mengetahui Ibnu Umar?" dia ucapkan 
-meski 

dia tahu orang itu
mengetahuinya- untuk menyatakan batrwa orang itu mengikuti

sunnah, dan menerima apa yang akan disampaikan kepadanya, serta

mengharuskan bagi masyarakat awam agar mengikuti para ulama

yang masyhur. Untuk itu, Ibnu Umar menguatkan apa yang lazim,

bukan berarti dia orang itu tidak mengenalinya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini tidak terdapat

keterangan bahwa Ibnu Umar menyatakan cerai kepada istrinya secara

langsung. Bahkan yang ada hanyalah pernyataan, 'Ibnu Umar
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menceraiakn istrinya'. Hanya saja secara zhahir dia menyatakan itu

secara langsung, sebab Ibnu Umar menceraikan istrinya tersebut

karena adanya persengketaan atau keretakan hubungan mereka."

Namun, Ibnu Al Manayyar tidak menyebutkan dasarnya, sehubungan

pemyataannya, "Ibnu Umar menceraikan istrinya karena

persengketaan atau keretakan hubungan mereka," sebab mungkin saja

bukan karena keretakan hubungan, tetapi karena faktor lain. Imam

Ahmad dan ahli hadits yang empat 
-dan 

dinyatakan shahih oleh At-
Tirmidzi, Ibnu Hibban, serta Al Hakim- meriwayatkan dari Hamzah

bin Abdullah bin LJmar, dari bapakn ya, diaberkata, laiiii;t # ug
'lsi gi,,Sul nu': *l; i,' ,)* ,;t'c;iii l4flb,Jui 6:& * oti;:

(dahulu aku beristrika.n seorang perempuan yong aku cintai, tetapi

Umar tidak menyukainya, dia berkata, "Ceraikan dia." Aku datang

kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Taatilah bapakmu"). Ada

kemungkinan perempuan inilah yang diceraikan saat haid. Mungkin
ketika Umar memerintahkan anaknya menceraikan istrinya 

-sesudah
meminta pendapat Nabi SAW- lalu anaknya menaati perintahnya,

maka talak tersebut jatuh bertepatan saat sang istri dalam keadaan

haid, dan Umar pun mengetahui hal itu. Inilah rahasia mengapa Umar

yang menanyakannya langsung kepada Nabi SAW, sebab dia turut

terlibat dalam kejadian tersebut.

4. Orang yang Memperbolehkan Talak Tiga

.er.;U:Uf si l:*rst1*ip eu'j tt\a5 ,Jv yt )'A
,'oi.er Jrr; .u# ol'a uri \ ,,* fi e ;rt ;t iG,

*?.,f :J\i .t 'ju tii,.ir L*ir rit e':7 ,b'r-i ,t Su, .^11

\|!)) f 'e,i |,tr E-':l)t 'Jt1 oL-
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Berdasarkan firman Allah, "Talak (yang dapat dirujuki) dua

kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cora yang ma'ruf atau

menceraikan dengan cara yong baik." (Qs. Al Baqarah [2):229) Ibnt
Az-Zubair berkata tentang orang sakit yang melakukan talak, "Aku
tidak melihat adanya warisan bagi yang ditalak selamanya." As-Sya'bi
berkata, "Perempuan itu mendapat warisan darinya." Sementara Ibnu
Syubrumah berkata, "Apakah perempuan itu boleh menikah setelah

masa iddah-nya berakhir?" Dia berkata, "Benar!" Dia berkata,

"Bagaimana pendapatmu jika suami yang satunya meninggal, lalu dia

kembali kepada hal itu?"

ir*"i' U;'oi';;i',5*ilt * u'p oi qW it ,f
>r*, U"i;i ,eo G- :'i ;ta "GrU\t 'q* / f,G Jt ie
€G 6- d.'J- f.-),1i, ',.# 'ti ,f ;*i'^tki >,L; g,irt y t*1
J;, u; * €G J:u '{--t {. \t .u :t J-; u; ,r
'$.t--.lt *:, ,)L\t -* yt ,l;; trt ,,rr) * ii,r ,t ar

* ?ut ;* it );r'u ? G fG dL',{{ ;; ,W.G's

Ju tiY :€G V :Jw:;:;,ie ^t^i J\ec'&1 t r*j
i ,;". e.V 

"t ,'€G Jw t;-,j * i' ,J- yt J;; 'u
iG .W '^li, C {t^t p, * ?" ;*.i,r J;, ;f
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az^t* .&'t * ^t,rb6i t6br qkai'u1

U6; ,oW d'Jv . it Jy, i-)V';ti
o. '..t? 'at

'JE*i):^Jl aj-'

5259. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Sahal bin Sa'ad As-

Sa'idi mengabarkan kepadanya, Uwaimir Al Ajlani datang kepada

Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata kepadanya, "Wahai Ashim,

bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menemukan laki-laki

bersama istrinya, apakah dia membunuhnya, atau apa yang dia

lakukan? Tanyakan untukku wahai Ashim tentang hal itu kepada

Rasulullah SAW." Ashim bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu,

tetapi Rasulullah SAW tidak suka masalah seperti ini, dan beliau pun

mencelanya. Hingga terasa besar bagi Ashim apa yang dia dengar dari

Rasulullah SAW. Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, maka

Umaimir datang dan berkata, "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW

kepadamu?" Ashim berkata, "Engkau tidak membawa kebaikan

kepadaku, sungguh Rasulullah SAW tidak menyukai masalah yang

aku tanyakan." LJwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak berhenti

hingga bertanya kepada berliau tentang hal itu." Uwaimir pergi hingga

datang kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah orang, lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang

mendapati seorang laki-laki bersama istrinya? Apakah dia membunuh

laki-laki itu, lalu kalian membunuhnya, atau apa yang harus dia

lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah telah

menurunkan tentangmu dan sahabatmu. Pergilah dan bawa dia

kemari." Sahal berkata, "Keduanya pun melakukart li'an. Saat itu aku

bersama orang-orang di sisi Rasulullah SAW. Ketika selesai, Uwaimir
berkata, 'Aku membohonginya wahai Rasulullah, jika aku menahan

(merujuk)nya'. Lalu dia menjatuhkan talak tiga sebelum Rasulullah

ir Jy,
\. 

" ',.Il ,Jf-r
,,o

&i,Y'
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SAW memerintahkannya." Ibnu Syihab berkata, "Itulah sunnah

orang-orang yang melakukan li'an."
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5260. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah mengabarkan

kepadanya, "Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Rasulullah SAW

dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah menjatuhkan

talak kepadaku dengan talak tiga. Lalu aku menikahi Abdurrahman

bin Az-Zlbair Al Qurazhi sesudahnya, tetapi miliknya hanya seperti

ujung kain'. Rasulullah SAW bersabda, 'Barangkali engkau ingin

kembali kepada Rifa'ah? Tidak, hingga dia (ltbdurrahman bin Az-

Zubair Al Qurazhi) mencicipi madumu dan engkau mencicipi

madunya'."

Ut ,-* t:atw ,:,.;'r? ,(# ifryr * )A, oi zkG'*

* w# cr* ;i ,\,j6 rJ1)u ki ,,{,: *a \r

iitr'
5261. Dari Aisyah, "sesungguhnya seorang laki-laki

menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu istrinya menikah lagi,
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kemudian (suami yang kedua) menceraikan(nya). Nabi SAW ditanya,

'Apakah dia (perempuan itu) halal untuk laki-laki yang pertama?'

Beliau bersabda, 'Tidak, hingga laki-laki kedua mencicipi madunya

s eb agaimana lakiJ aki pertama mencicipinya'."

Keteranean Hadits:

(Bab orang yang membolehkan talak tiga). Demikian dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun kebanyakan mengutip "orang yang

memperbolehkan". Dalam judul bab ini terdapat isyarat bahwa di

antara ulama salaf terdapat ulama yang tidak memperbolehkan talak
tiga. Mungkin maksudnya adalah mereka yang tidak menyukai

bainunah al kubra (talak tiga yang menyebabkan suami istri harus

berpisah, tidak boleh rujuk kembali kecuali jika istri telah menikah

dengan laki-laki lain kemudian berhubungan suami-istri lalu
menceraikannya, ed.), yaitu menjatuhkan talak tiga baik sekaligus

maupun secara terpisah-pisah. Mungkin mereka yang berpendapat

seperti itu berpegang pada hadits, ijiti,lr 1' Jl fl,i' iaii.i lperkara

halal yang paling dibenci Allah adalah talaUperceraian). Hadits ini
sendiri sudah disinggung pada awal pembahasan talak (cerai). Sa'id

bin Manshur meriwayatkan dari Anas, tt}/u Ui;t ;fi f ,, g,i rS1'-&'oi

{Ab g\i lS"sungguhnya Umar bila didatangkan laki-laki yang

menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka dia memukuli

punggungnya). Sanad riwayat ini shahih.

Mungkin juga maksudnya adalah mereka yang berkata, "Talak
tidak terjadi bila dijatuhkan tiga kali sekaligus, karena adanya

larangan tentang itu." lni adalah pendapat kelompok Syi'ah dan

sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri. Sebagian ulama memperluas

cakupannya pada semua talak yang terlarang, seperti talak terhadap

perempuan yang sedang haid, meski pendapat ini syadz. Kebanyakan

mereka berpendapat talak seperti itu tetap te{adi meskipun dilarang.
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Sebagian mereka berhujjah untuk mendukung pendapat ini dengan

hadits Mahmud bin Labid, dia berkata, '* 
".JJ|') 4p il' e 4t ;i

V-#r1 G.sit l' :6 ',;ki ,:Jus l*a :v*s ,:.x'^si;t'do t:
(dikabarkan kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki menjatuhkan

talak tiga sekaligus kepada istrinl,ct, maka beliau bersabda, "Apakah

dia mempermainkan kitab Allah sementara aku berada di antara

kalian? '). Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dan para periwayatnya

tergolong tsiqah (terpercaya). Namun, Mahmud bin Labid dilahirkan

pada masa Nabi SAW dan tidak diketahui bahwa dia pernah

mendengar dari beliau. Meski sebagian ulama memasukkannya dalam

deretan sahabat, karena sempat melihat beliau.

Imam Ahmad menyebutkan biografinya dalam kitabnya Al
Musnad seraya mengutip beberapa hadits yang diriwayatkannya,

tetapi dalam hadits itu tidak satu pun yang menegaskan bahwa dia

mendengar langsung. An-Nasa'i berkata setelah mengutip haditsnya,

"Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya selain

Makhramah bin Bukair, yakni Ibnu Al Asyaj, dari bapaknya."

Riwayat Makhramah bin Bukair dari bapaknya dinukil Imam Muslim

dalam beberapa hadits. Ada yang mengatakan dia juga tidak

mendengar riwayat dari bapaknya. Kalaupun dikatakan hadits

Mahmud adalah shahih, tetap tidak ada penjelasan apakah dia

memberlakukan talak tiga meskipun dingkari karena dijatuhkan

sekaligus, atau tidak demikian? Minimal keadaannya menunjukkan

pengharaman hal itu meskipun menjadi sesuatu yang mengikat.

Pada pembahasan hadits Ibnu Umar yang menceraikan istrinya

saat haid disebutkan, '* d6} ,:,!{'c*i, :ab's!}i 6i3'iL ,}d.'Jt|'^fr

UGt $esungguhnya dia berkata kepada orang yang menjatuhkan

talak tiga sekaligus, "Engkau telah berbuat mal<siat kepada Tuhanmu,

dan istrimu telah dipisahkan selamanya darimu".). Ia memiliki

redaksi lain yang mirip dengan ini dalam riwayat Abdunazzaq dan

selainnya. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang shahih darj
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Mujahid, dia berkata , ,# asilrt 'd), '^l,iui Slt t;At ,/& *t 1+ |*
t,l*;i lip'lr *" "€'bi',#",it{i flaip'^S |rb sL'6,i
x trr # i 'd, e1i; t) ;-,;ai-?l, tr- c:> ,S'61r \ ,r,r? ut t ,/* i.t
i.,Jiilr 'el:, u6.j |rJ;'*b ,t+:;; i 'yi @ku berada di sisi lbnu

Abbas. Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Sungguh

dia menjatuhkan talak tiga kepada istrinya." Dia diam hingga aku

mengira dia akan mengembalikan perempuan itu kepada laki-laki

tersebut. Kemudian dia berkata, "Salah seorang kamu pergi dan

menunggang kedunguan lalu berkata, 'Wahai lbnu Abbas... wahai

Ibnu Abbas...' Sesungguhnya Allah berfirman,'Barangsiapa
bertah,va kepada Allah niscaya dijadikan baginya jalan keluar'.

Sementara engkau tidak bertakwa kepada Allah, maka aku tidak

mendapatkan bagimu jalan keluar. Engkau telah berbuat maksiat

kepara Tuhanmu dan istrimu telah pisah darimu untuk selamanya").

Riwayat senada dinukil Abu Daud dari Ibnu Abbas. Ini juga pendapat

Ibnu Ishaq (penulis kitab Al Maghazi). Dia berhujjah dengan riwayat

Abu Daud dari Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, 6'i t7)3. oF ,gb # e \ir'i is?) ai- # ,J'ug't *
'Jut 

)r$ # evr,r,jri sr#iit U!: :*jrle i' c*"flt'ii5,$:-)s
q;rftti .4 olff\o ,i+tt erlr rl {s"ui * i,r',rp toSt 

fuuteanah

bin Abd Yazid menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu

majlis. Lalu dia merasakan kesedihan mendalam atasnya. Nabi SAIV

pun bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau menceraikannya?"

Dia berkata, "Talak tiga pada satu majlis." Nabi SAIY bersabda,

"Sesungguhnya itu adalah satu, rujuklah kepadanya jika engkau

mau." Maka dia pun kembali [rujukJ kepada istrinya). Riwayat ini
dikutip pula Imam Ahmad dan Abu Ya'la 

-seraya
menshahihkannya- melalui Muhammad bin Ishaq. Hadits ini
merupakan nash (dalil tegas) dalam masalah ini dan tidak menerima
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penakwilan sebagaimana pada riwayat-riwayat lain yang akan

disebutkan.

Para ulama memberikan empat jawaban untuk hadits tersebut.

Pertama, Muhammad bin Ishaq dan gurunya adalah dua

periwayat yang diperselisihkan. Namun, hal ini ditanggapi bahwa para

ulama telah berhujjah dengan periwayat seperti keduanya dalam

sejumlah hukum, misalnya hadits, dj e "$ Pt {p il' Sa 7t "oi

iif' ?6u, 'q*.t 1) g'), i ,/6, (Sesungguhnya Nabi SAW

mengembalikan anak perempuannya bernama Zainab kepada Abu Al

Ash bin Ar-Rabi' dengan pernikahan pertama). Tidak semua

periwayat yang diperselisihkan harus ditolak riwayatnya.

Kedua, bertentangan dengan fatwa Ibnu Abbas bahwa talak

seperti itu dianggap talak tiga seperti dinukil melalui Mujahid dan

selainnya. Tidak boleh ada anggapan bahwa Ibnu Abbas memiliki

hukum tersebut dari Nabi SAW, lalu dia mengeluarkan fatwa

menyelisihinya melainkan karena dalil lain yang lebih kuat. Periwayat

suatu berita lebih tahu apa yang diriwayatkannya dibandingkan yang

lain. Namun, hal ini ditanggapi bahwa yang dijadikan pegangan

adalah riwayat yang dinukil periwayat bukan pendapatnya, karena

mungkin dia berpendapat karena lupa hadits yang pernah

diriwayatkannya, atau karena kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Mengenai kemungkinan ada dalil lain yang lebih kuat, maka tidak

terbatas pada riwayat marfu' (langsung dari Nabi SAW). Bahkan

mungkin dia berpegang kepada takhshis (pengkhususan), taqyid

(pembatasan), atau t a' wil (penakwilan). Sementara perkataan seorang

mujtatrid tidak dapat dijadikan hujjah bagi mujtahid lainnya.

Ketiga, Abu Daud lebih menguatkan pendapat bahwa Rukanalt

menjatuhkan talak al battah (selamnya) kepada istrinya, seperti dia

kutip dari jalur ahli bait Rukanah. Alasan ini cukup kuat, karena

mungkin sebagian periwayat memahami kata'al battah 'menjadi talak
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tiga, sehingga dia berkata, "Dia menjatuhkan talak tiga", karena poin

inilah terjadi kegamangan dalam berdalil dengan hadits Ibnu Abbas.

Keempat, ia adalah madzhab syadz (menyalahi yang umum),

maka tidak boleh diamalkan. Namun, hal ini dijawab bahwa pendapat

serupa dinukil juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abdunahman bin Auf, dan

Az-Zubair. Keterangan ini dinukil Ibnu Mughits dalam kitabnya Al
Watsa'iq dan dinisbatkan ,kepada Muhammad bin Wadhdhah. Al
Ghanawi mengutipnya pula dari sejumlah syaikh Cordova, seperti

Muhammad bin Taqiy bin Makhlad, Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani, dan selain keduanya. Ibnu Al Mundzir menukilnya dari

murid-murid Ibnu Abbas, seperti Atha', Thawus, dan Amr bin Dinar.

Satu hal yang cukup mengherankan terhadap Ibnu At-Tin ketika dia

menandaskan bahwa pengategorian talak tersebut sebagai talak tiga
tidak diperselisihkan lagi. Menurutnya, yang diperselisihkan hanyalah

pengharamannya. Padahal yang diperselisihkan cukup jelas seperti

yang anda lihat sendiri.

Hadits Ibnu Ishaq tersebut dikuatkan riwayat Muslim dari

Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya,

dari Ibnu Abbas, dia berkata , *o lU' ..p hr Jlj * ,P 0yi,lr iri
L1 ,.pri*ir i. .Jj'Sut ,i.t-ti g>ut iSW '# yV b ,*t f O,fi *3
W tt.l,lit ;niv 'rt*;1 fi ,isi {i i4 U,& ;1 g rjs,;tr )r ,rgl

(talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun pada

masa khilafah Umar, bahwa talak tiga dianggap talak satu. Umar bin

Khaththab berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah terburu-buru

dalam urusan yang patut mereka pertimbangkan dengan hati-hati.
Sekiranya kita memberlalatkannya atas mereka." maka beliau pun

memberlakukannya atas mereka). Diriwayatkan juga melalui

Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, 6.1'Ji

{*i f.€., &r *vh'o.l

t* (Sesungguhnya
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Abu Ash-Shahba' berkata kepada lbnu Abbas, "Apakah engkau

mengetahui bahwasanya talak tiga dijadikan talak satu pada masa

Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan tiga tahun di masa pemerintahan

Umar? " Ibnu Abbas berkata, "Ya"). Kemudian dinukil dari Hammad

binZaid, dari Ayyub, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, ti.i'oi

*r * io' ,r,; itr Jy: * ,rb pvir 0vi ';*'dt ,/* i)'Jtt "rbb:,r

W e:)E6 9rfu' d iro' d6'P * e if (,rt ,l$s ts€ ii ,i6 :'at-6

(Sesungguhnya Abu Ash-Shahba' berkata kepada lbnu Abbas,

"Bukankah talak tiga di masa Rasulullah SAW dianggap satu?" Dia
berkata, "Begitulah yang terjadi. Ketika masa pemerintahan Umar,

orang-orang pun banyak menjatuhkan talak, maka dia

memberlakukannya atas mereka"). Jalur terakhir ini diriwayatkan

Abu Daud, tetapi dia tidak menyebut 'Ibrahim bin Maisarah', tetapi

diganti dengan kalimat, 'bukan hanya dari satu orang'. Adapun

redaksinya , 6:k Wr|Pti-'ll'& ws'^sl;r'6u tll og 'S+jr oiLJb t;i

i+rt (tidakkah engkau mengetahui bahwa seseorang apabila

menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sebelum dukhul

[menggaulinyal maka mereka menjadikannya talak satu). Redaksi ini
pun dijadikan alasan mereka yang mengritiknya. Mereka berkata,

"Hanya saja Ibnu Abbas mengatakan seperti itu kepada perempuan

yang suaminya belum menggaulinya. " Ini juga merupakan salah satu

jawaban yang dikemukakan bagi hadits ini dan di sana terdapat
jawaban-jawaban lain. Kemudian pernyataan tadi adalah jawaban

Ishaq bin Rahawaih dan sekelompok ulama lain. Ini juga yang

ditandaskan Zakaiya As-Saji dari kalangan madzhab Syaf i. Mereka

memberi alasan bahwa perempuan yang suaminya belum

menggaulinya akan dianggap pisah bila suami berkata kepadanya,

"Engkau telah ditalak." Apabila suami mengatakan tiga kali, niscaya

jumlah itu diabaikan karena diucapkan setelah perempuan tersebut

pisah darinya. Namun pernyataan ini ditanggapi Al Qurthubi,
menurutnya, kalimat "Engkau ditalak tiga" adalah satu kesatuan
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kalimat dan tidak terpisah-pisah, bagaimana bisa dijadikan dua

kalimat, lalu masing-masing kalimat diberi hukum tersendiri? An-
Nawawi berkata, "Kalimat 'engkau ditalak' artinya engkau telah

memiliki talak. Kata ini boleh ditafsirkan satu kali, tiga kali, dan

selain itu."

Jawaban kedua adalah klaim bahwa riwayat Thawus tergolong

syadz. Ini adalah cara yang ditempuh Al Baihaqi. Dia memaparkan

riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas tentang jatuhnya talak tiga (dalam

satu majlis), kemudian dia menukil dari Ibnu Al Mundzir tentang

tidak bolehnya berprasangka terhadap Ibnu Abbas bahwa dia

menghapal sesuatu dari Nabi SAW kemudian berfatwa dengan sesuatu

yang menyelisihinya. Untuk itu, harus menempuh metode tarjih
(menguatkan salah satunya). Sementara berpegang kepada perkataan

mayoritas lebih tepat daripada perkataan satu orang saat terjadi
perbedaan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Keakuratan hadits ini masih

diperselisihkan, maka bagaimana ia lebih dikedepankan daripada ijma'
(consensus)?" Dia juga berkata, "Hadits tersebut bertentangan dengan

hadits Mahmud bin Labid 
-yakni 

hadits terdahulu yang dikutip An-
Nasa'i- yang menegaskan bahwa seorang laki-laki menjatuhkan

talak tiga sekaligus, lalu Nabi SAW tidak menolaknya bahkan

mengesahkannya." Namun, redaksi hadits itu tidak menyinggung

pengesahan ataupun penolakan.

Jawaban ketiga adalah klaim terjadi nasakh (penghapusan

hukum). Al Baihaqi menukil dari Imam Syaf i bahwa dia berkata,

"Boleh jadi Ibnu Abbas mengetahui sesuatu yang menghapus hukum

itu." Al Baihaqi berkata, "Asumsi ini didukung riwayat Abu Daud dari

Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dahulu

seorang laki-laki jika telah mentalak istrinya, maka dia paling berhak

untuk kembali [rujuk] kepadanya, meskipun dia menjatuhkan talak

tiga. Lalu ketentuan itu dihapus". Namun, Al Maziri mengingkari

klaim terjadinya nasakh. Dia berkata, "Sebagian ulama mengklaim
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hukum ini telah mansukh (dihapus), tetapi anggapan ini tidak benar.

Sekiranya benar dihapus, tentu para sahabat akan segera

mengingkarinya. Jika mereka yang mengklaim trjadinya nasakh

bermaksud mengatakan hukum itu dihapus pada masa Nabi SAW,

maka tentu tidak ada halangannya, hanya saja ia keluar dari makna

zhahir hadits, sebab jika benar demikian, maka tidak boleh bagi

periwayat mengabarkan kelangsungan suatu hukum di masa khilafah

Abu Bakar dan sebagian khilafah Umar. Jika dikatakan, 'Terkadang

para sahabat melakukan ijma'dan hal itu diterima dari mereka', maka

kami katakan, 'Hanya saja yang demikian diterima dari mereka,

karena ijma' mereka dijadikan dalil sebagai nasikh. Adapun jika
mereka menghapus hukum dari diri mereka sendiri, maka Maha Suci

Allah dari yang demikian itu, karena ia merupakan ijma' di atas

sesuatu yang salah, sementara mereka terlindung dari kesalahan'. Jika

dikatakan, 'Barangkali nasakh (penghapusan) hukum hanya tampak

pada masa pemerintahan lJmar', maka kami katakan, 'Ini juga tidak

benar, karena itu berarti terjadi ijma' (konsensus) terhadap sesuatu

yang salah di masa pemerintahan Abu Bakar. Sementara berakhirnya
satu generasi tidak menjadi syarat sahnya suatu Uma' menurut

pendapat paling kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nawawi menukil pemyataan

ini di kitabnya Syarh Muslim, lalu dia menyetujuinya, tetapi

pernyataan itu dapat ditanggapi dari beberapa hal:

Pertama, mereka yang mengklaim adanya penghapusan

hukum tidak mengatakan bahwa Umar yang menghapusnya, sehingga

pendapat di atas harus dihadapkan kepadanya. Bahkan mereka hanya

berkata, "Mungkin saja dia mengetahui sesuatu yang menghapusnya",

yakni dia mendapati dalil penghapus hukum dalam riwayat yang

dikutipnya dari Nabi SAW. Oleh karena itu, dia berfatwa menyelisihi

riwayatnya. Al Maziri sendiri --di sela-sela pembicaraannya-

menerima bahwa ijma' sahabat dapat dijadikan petunjuk tentang

FATHULBAARI _ 67



adanya nasikh (dalil yang menghapus). Padahal ini adalah maksud

mereka yang mengklaim adanya nasakh.

Kedua, pengingkaran bahwa pernyataan itu keluar dari makna

zhahir merupakan hal yang aneh, sebab mereka yang berusaha

menggabungkan melalui penakwilan pasti menyelisihi makna zhahir.

Ketiga, sikapnya yang menyalahkan mereka yang berkata,

"Maksudnya, nasakh tampak pada masa pemerintahan Umar", juga

aneh, karena yang dimaksud kata 'zhahara' (tmrpak) di sini adalah

tersebar. Sementara perkataan Ibnu Abbas bahwa yang demikian
dilakukan pada masa Abu Bakar dipahami bahwa yang melakukannya

adalah mereka yang belum mendapatkan dalil nasakh, maka apayang
dikatakannya tidak berkonsekuensi bahwa mereka bersepakat dalam

kesalahan. Kemudian apayang dia sinyalir tentang berakhirnya suatu

generasi, tidak dapat diterapkan di tempat ini, karena generasi sahabat

belum berakhir di masa Abu Bakar atau Umar, sebab maksud 'masa'

adalah fase para mujtahid, dan mereka pada masa Abu Bakar dan

Umar 
-bahkan 

setelah keduanya- masih dianggap satu fase.

Jawaban keempat adalah klaim adanya idhthirab (kontroversi).

Al Qurthubi berkata di kitab Al Muftim. "Disamping perselisihan

pada Ibnu Abbas RA, dalam hadits ini terjadi idhthirab (kontroversi)

pada redaksinya. Secara zhahir redaksinya menunjukkan penukilan

dari mereka semua dan mayoritas mereka berpendapat demikian.

Kebiasaan dalam perkara seperti ini, hukum akan merata, lalu

bagaimana sehingga hanya dinukil orang-perorang?" Dia berkata,

"Faktor ini mengharuskan tawaqquf dalam mengamalkan makna

zhahimya, jika tidak dikatakan mengharuskan keputusan tentang

kebatilannya."

Jawaban kelima adalah klaim riwayat itu disebutkan dalam

bentuk khusus. Ibnu Suraij dan selainnya berkata, "Sangat mungkin

disebutkan dalam rangka mengulangi redaksi, seperti dikatakan,

'engkau ditalak', 'engkau ditalak', 'engkau ditalak'. Pada awalnya
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-dengan 
modal kebersihan hati mereka- diterima bahwa lafazh itu

untuk pengukuhan. Ketika orang-orang telah banyak di masa Umar

serta banyak terjadi penipuan dan sepertinya yang menghalangi untuk

diterima bahwa maksud mereka adalah pengukuhan, maka Umar

memahaminya sesuai makna zhahir pengulangan redaksi, lalu

menerapkannya atas mereka. Jawaban ini disetujui Al Qurthubi dan

dia kuatkan dengan perkataan lJmar, "Sesungguhnya orang-orang

telah terburu-buru dalam perkara yang mesti mereka lakukan dengan

penuh hati-hati." Demikian juga pemyataan An-Nawawi, "Ini

merupakan jawaban paling benar."

Jawaban keenam adalah penakwilan kata 'waahidah' (sait
kali) dengan arti, "Seakan-akan tiga dianggap satu." Maksudnya,

orang-orang pada masa Nabi SAW menjatuhkan talak satu, dan ketika

masa Umar mereka menjatuhkan talak tiga. Kesimpulannya, talak tiga

yang dilakukan pada masa Umar, sebelumnya telah dilakukan sebagai

talak satu, karena mereka sangat jarang menggunakannya. Adapun

pada masa LJmar, mereka sering menggunakannya. Kemudian makna,

"Dia memberlakukan atas mereka" atau "mengesahkannya" dan

kalimat-kalimat serupa, berarti dia melakukan suatu hukum tentang

pengesahan talak yang belum dilakukan sebelumnya. Penakwilan ini

diunggulkan Ibnu Al Arabi dan dinisbatkan kepada Abu Zur'ah Ar-

Razi. Demikian juga disebutkan Al Baihaqi melalui sanad yang

shahih hingga Abu Zur'ah, bahwa dia berkata, "Menurut saya, makna

hadits ini bahwa talak tiga yang kamu lakukan, telah mereka lakukan

sebagai talak satu." An-Nawawi berkata, "Atas dasar ini, maka

riwayat itu disebutk:in berkenaan dengan perbedaan manusia secara

khusus, bukan berkaitan dengan perubahan hukum talak satu."

Jawaban ketujuh adalah klaim bahwa riwayat itumauquf(tidak

sampai kepada Nabi SAW). Sebagian mereka berkata, "Pada redaksi

hadits tidak ditemukan keterangan bahwa hal itu sampai kepada Nabi

SAW, lalu beliau menyetujuinya, sementara yang dijadikan hujjah

hanyalah perkara-perkara yang disetujui beliau." Namun, hal ini
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ditanggapi bahwa perkataan seorang sahabat, "Kami biasa melakukan

perbuatan ini di masa Rasulullah SAW", memiliki hukum marfu'

menurut pendapat yang paling kuat, karena diasumsikan bahwa beliau

mengetahuinya dan mendapat persetujuan darinya, sebab faktor dan

sarana saat itu sangat memadai, sehingga memudahkan mereka

bertanya kepada beliau baik tentang masalah yang besar maupun yang

kecil.

Jawaban kedelapan adalah memahami kata 'tiga' dengn

maksud 'al battah' (selamanya), seperti disebutkan dalam hadits

Rukanah. Ini juga berasal dari riwayat Ibnu Abbas RA. Pandangan ini

cukup kuat dan didukung sikap Imam Bukhari yang memasukkan

atsar dengan kata 'al battah' bersama hadits-hadits yang

menggunakan kata 'talak tiga'. Seakan-akan Imam Bukhari

mengisyaratkan tidak adanya perbedaan dalam hal itu. Bahkan kata'al
battah' bila digunakan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah

'talak tiga', kecuali jika yang menjatuhkan talak itu memaksudkan

talak satu. Sepertinya sebagian periwayat memahami kata'al battah'

dengan arti 'talak tiga', karena kesamaan antara keduanya. Oleh

karena itu, periwayat ini pun menukilnya dengan kata 'talak tiga',

padahal kata yang sebenarnya adalah 'al battah'. Pada awal Islam,

mereka menerima pengakuan sesorang yang mengatakan, 'maksudku

dengan kata al battah adalah talak satu'. Ketika masa Umar, kata itu

ditetapkan sebagai talak tiga sesuai hukum zhahirnya.

Al Qurthubi berkata, "Hujjah jumhur ulama yang

mengesahkan talak tiga dalam satu majlis ditinjau dari segi analogi

(qiyas) cukup jelas. Maksudnya, perempuan yang ditalak tiga tidak

lagi halal bagi yang mentalaknya hingga dia menikatr dengan laki-laki

lain, baik talak tersebut dilakukan sekaligus atau terpisah-pisatr'

Dalam hal ini tidak ada perbedaan menurut bahasa maupun syariat.

Adapun anggapan adanya perbedaan hanya gambaran semata yang

diabaikan syariat menurut kesepakatan, baik dalam perkara nikah,

pembebasan budak, dan pengakuan. Sekiranya seorang wali berkata,
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'Aku menikahkanmu dengan tiga perempuan itu', maka akad tersebut

dianggap mengikat, szuna halnya ketika dia berkata, 'Aku
menikahkanmu dengan perempuan ini, perempuan ini, dan perempuan

ini'. Demikian juga dalam masalah pembebasan budak, pengakuan,

dan hukum-hukum lainnya."

Pendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, maka

dipahami sebagai talak satu, mereka berdalil bahwa apabila seseorang

berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah tiga kali", maka

sumpahnya hanya dianggap satu kali. Seharusnya orang yang

menjatuhkan talak juga sama seperti itu. Namun, hal ini ditanggapi

dengan mengemukakan perbedaan antara kedua ungkapan itu. Orang

yang menjatuhkan talak kepada istrinya, maka batas talaknya adalah

tiga kali. Apabila seseorang berkata, 'Engkau ditalak tiga', maka

seakan-akan dia berkata, 'Engkau ditalak dengan semua talak yang

ada'. Adapun dalam hal sumpah tidak ada batas maksimalnya. Dengan

demikian, talak dan sumpah adalah dua hal yang berbeda.

Ringkasnya, perkara yang terjadi dalam masalah ini sama

seperti yang terjadi pada masalah mut'ah, tanpa ada perbedaan.

Maksud saya, perkataan Jabir, "Sesungguhnya mut aft dilakukan pada

masa Nabi SAW dan Abu Bakar serta awal khilafah lJmar." Lalu dia

berkata, "Kemudian Umar melarang kami dan kami pun berhenti

melakukannya." Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat pada

kedua tempat itu adalah pengharaman mut'ah dan pengesahan talak

tiga berdasarkan ijma' yang terjadi pada masa Umar. Selain itu pada

masa Umar tidak diketahui ada orang yang menyelisihi salah satu di

antara kedua perkara itu. Ijma' mereka menjadi petunjuk adanya dalil
yang menghapus meskipun sebelumnya tersembunyi bagi sebagian

mereka, sampai tampak bagi mereka semua di masa khilafah Umar.

Mereka yang menyelisihi sesudatr adanya rjma' ini berarti

menolaknya. Sementara jumhur ulama tidak berpedoman terhadap

mereka yang mengadakan perbedaan setelatr adanya kesepakatan.
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(dulU "n;; 'ti /.th lJLil! g\f-r, &>ti.lr; ,jrr nr J'A\' : v'/
(Berdasarkan firman Allah, "Talak [yang dapat dirujuki] dua kali.
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau

menceraikan dengan cara yang baik"). Timbul pertanyaan tentang

penetapan dalil ayat ini terhadap judul bab, yaitu pembolehan talak

tiga. Adapun yang tampak, apabila maksud judul bab adalah sekadar

wujud talak tiga, baik dilakukan secara terpisah-pisah maupun

sekaligus, maka ayat tersebut membantah mereka yang melarmgnya,

karena ayat itu mengindikasikan pensyariatannya. Adapun jika yang

dimaksud adalah pembolehan talak tiga sekaligus --{an inilah yang

lebih kuat- maka dengan ayat ini Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada dalil mereka yang melarangnya, karena makna zhahir ayat

menyatakan bahwa talak yang disyariatkan tidak dilakukan tiga kali
sekaligus, bahkan sesuai dengan urutan yang disebutkan. Oleh karena

itu, Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa berdalil dengan ayat itu
untuk melarang talak tiga sekaligus tidak tepat, sebab dalam ayat

tersebut tidak melarang talak yang dilakukan selain sesuai dengan

sifat yang disebutkan. Bahkan ijma' ulama menyebutkan bahwa

menjatuhkan talak dua bukan merupakan syarat atau lebih baik, dan

mereka sepakat bahwa menjatuhkan talak satu lebih baik daripada

menjatuhkan talak dua, seperti yang telah dijelaskan ketika membahas

hadits Ibnu Umar. Kesimpulannya, maksud Imam Bukhari adalah

menolak dalil lawan pendapatnyayangberdalil dengan ayat ini, bukan

berhujjah dengannya untuk membolehkan talak tiga sekaligus. lnilah
pendapat yang lebih kuat dalam pandangan saya.

Al Karmani berkata, "Sisi penetapan dalil dengan ayat bahwa

Allah berfirman, 9t(.i.'O$l ftalak fyarg dapat dirujukiJ dua kali)

yang menunjukkan bolehnya melakukan dua talak sekaligus. Jika

boleh menjatuhkan talak dua sekaligus, maka boleh juga menjatuhkan

talak tiga sekaligus." Dia berkata pula, "Ini adalah analogi dengan

perbedaan yang sangat nyata, karena menjatuhkan dua talak sekaligus

tidak berkonsekuensi terjadinya talak bainunah kubra. Bahkan suami
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masih memiliki hak untuk rujuk bila masih dalam masa iddah, atau

melangsungkan akad baru bila tidak bisa lagi rujuk, berbeda dengan

melakuan talak tiga sekaligus." Al Karmani berkata, "Kalimat'atau
menceraikan dengan cara yang baik' bersifat umum dan mencakup

talak tiga yang dilakukan sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidaklah mengapa, tetapi

'menceraikan dalam konteks ayat dilakukan setelah menjatuhkan talak

dua, sehingga tidak mencakup talak tiga, karena makna firman-Nya,

9U:j 'el5;' ftalak [yang dapat dirujukiJ dua kali). Menurut ahli tafsir

bahwa maksimal talak 
-sesudah 

diberikan pilihan antara rujuk atau

cerai- adalah dua kali. Kemudian sesudah itu mungkin memilih
melangsungkan hubungan pemikahan dengan tetap

memperistrikannya, atau berpisah dengannya dengan cara

menceraikannya dengan talak tiga. Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari

dan selainnya dari jumhur ulama. Kemudian mereka menukil dari As-

Sudi dan Adh-Dhahhak bahwa maksud 'menceraikan' dalam ayat

adalah tidak melakukan rujuk sampai masa iddah-nya berakhir, maka

terj adilah' bainunah' (perpisahan). Penafsiran pertama dikuatkan oleh

keterangan yang dinukil Ath-Thabari dan selainnya dari Ismail bin

Sumai', dari Abu Razin, dia berkata, ,)61r it)tirJr lt ly,,t f rl,yt',:A

)Gu,.."C-f \1 )\I6.3Jt1.,l :j6 $br i"it (seorang laki-laki berkata,

"Wahai Rasulullah, talak [yrng dapat dirujukiJ dua kali, lalu mana

yang ketiga?" Beliau bersabda, "Menahan [rujukJ dengan cara yang

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"). Sanad hadits ini
hasan, tetapi statusnya mursal, sebab Abu Razin tidak termasuk

sahabat. Ad-Daruquthni mengutipnya melalui jalur lain dari Ismail,

"Dari Anas." Namun, versi ini dianggap syadz (ganjil) dan yang

pertama lebih akurat. Kemudian Al Kiya Al Hirasi (salah seorang

ulama madzhab Syaf i) dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an memilih
pendapat As-Sudi. Dia menolak hadits di atas, karena statusnya

mursal. Dia membahas masalah ini secara panjang lebar dengan
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tambahan faidah, yaitu penjelasan tentang keadaan perempuan yang

ditalak, dimana dia dianggap pisah selamnya dari suaminya apabila

iddah-nya telah berakhir. Dia berkata, "Adapun talak ketiga

disimpulkan dari firman-Nya, @,l, 09 (apabila dia

menceraikannya) " Namun, berpegang dengan hadits itu adalah lebih

utama, karena meskipun statusnya mursal, tetapi derajatnya hasan.Ia

dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabari dari hadits Ibnu Abbas 
-melalui

sanad shahih- dia berkata, .g1dlr *p il' 6+ W'a:1)r S*|r'& ttt
t* t4r.'u W.>,t WX'rl q;?b',# q" of gV 

@pabita

seseorang menjatuhkan talak dua kepada istrinya, maka hendaklah

dia takut kepada Allah pada yang ketiga. Entah dia menahannya

[rujuk lrgr] lalu memperbaiki hubungan dengannya, atau

menceraikannya tanpa menzhalimi hak-haknya s edikitpun).

Al Qurthubi berkata dalam tafsirnnya, "Imam Bukhari

menyebutkan ayat ini di bawah judul, 'Orang yang Membolehkan

Talak Tiga Berdasarkan firman-Nya, i)6a'; '{tJJ,i (talak [yang dapat

dirujukiJ dua kali)'. Hal ini sebagai isyarat bahwa jumlah ini untuk

memberi kelapangan bagi mereka. Barangsiapa mempersempit, maka

hal itu mengikat baginya." Demikian yang dia katakana, tetapi saya

belum mengetahui dari sisi mana sehingga dikatakan mengikat.

"^5#i-i tti 6ji I :/.!r i.t',:ti: (Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku

tidak melihat adanya warisan bagi yang ditatak selamanya").

Demikian dalam catatan Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya

mengutip dengan kata, ii3'jti (warisan bagi yang ditalok selamanya

darinya), yakni ditambahkan kata ganti untuk laki-laki (suami).

Seakan-akan pada kalimat sebelumnya kata ganti ini dihapus karena

telah diketahui. Riwayat mu'allaq dari Abdullah bin Az-Zubair ini
dinukil dengan sanad yang maushul oleh Imam Syaf i dan

Abdurrazzaq, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Abdullah bin Az-Zubair tentang seorang laki-laki mentalak
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istrinya untuk selamanya, kemudian dia meninggal saat istrinya dalam

masa iddah. Dia berkata, 'Adapun Utsman, dia memberikan warisan

kepadanya, sedangkan aku tidak berpendapat untuk memberikan

warisan baginya karena suaminya telah memisahkannya untuk

selamanya."

fi tpt 'JtiJ 
(Asy-Sya'bi berkata, "Dia mewarisinya").

Riwayat ini dinukil Sa'id bin Manshur dengan sanad yang maushul

dari Abu Awanah, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi,

tentang seorang laki-laki yang sedang sakit, lalu menceraikan istrinya.

Dia berkata, "Perempuan itu melalui masa iddah-nya sebagaimana

perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan dia mewarisi harta

suaminya, jika sang suami meninggal saat dia masih dalam masa

iddah;'

;* U) SA1 lnnu Syubrumah berkata). Dia adalah Abdullah,

salah seorang qadhi (hakim) Kufah.

lri :J$ tiLjr L;.a.ii r rt! (Apabila masa iddah telah berakhir?

Dia berkata, "Ya"). Secara zhahir pembicaraan berlangsung antara

Asy-Sya'bi dan Ibnu Syubrumah. Namun, saya lihat dalam Sunan

Sa'id bin Manshurbahwa pembicaraan itu berlangsung dengan orang

lain. Sa'id berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari

Abu Hasyim, tentang seorang laki-laki menceraikan istrinya saat sakit.

Apabila laki-laki tersebut meninggal karena sakit tersebut, apakah

istrinya berhak mewarisinya? Ibnu Syubrumah berkata kepadanya,

"B agaimana p endap atmu apabila i dd ah -ny a telah berakhir? "

teJ,,t ,f &t ?tt L:ijr os ot $ti iSa laenau berkata,

"Bagaimana pendapatmu apabila suami yang satunya meninggal lalu
dia rujuk kepada hal itu? '). Demikian tercantum dalam riwayat Imam

Bukhari, yaitu secara ringkas. Adapun yang tercantum dalam riwayat

Sa'id bin Manshur disebutkan, "Ibnu Syubrumah berkata, 'Apakah dia
menikah?' Dia menjawab, 'Benar'. Dia berkata, "Apabila laki-laki
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kedua meninggal dan laki-laki pertama juga meninggal, apakah dia

mewarisi dari dua suami?" Dia berkata, "Tidak." Dia kembali kepada

iddah dan berkata, "Dia mewarisinya selama masih dalam masa

iddah." Mungkin penyebutan nama Asy-Sya'bi hilang dari riwayat.
Abu Hasyim yang dimaksud adalah Ar-Rummani, dan namanya

adalah Yahya. Dia berasal dari marga Al Wasithi dan sering pulang-

pergi ke Kufah. Dia tergolong periwayat yang tsiqah (tepercaya).

Masalah ini dijelaskan pada pembahasan tentang warisan. Namun,

disebutkan di tempat ini sebagai perluasan pembahasan. Kata 'al
mabtuutah' (yang ditalak selamanya) adalah perempuan yang

dikatakan kepadanya, "Engkau ditalak al battah." Terkadang kata ini
digunakan juga untuk perempuan yang dijatuhi talak tiga.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah dua orang yang

melakukan li'an yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang li'an
(sumpah laknat). Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada

bagian akhir hadit t,'&i $; h' & I' J'J,1j'{}U'oi J3 ti>\i 4iu loio
menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum diperintahkan Rasulullah
SAry).Namun, hal itu ditanggapi bahwa pemisahan mereka yang

melakukan li'an adalah disebabkan oleh /i'an itu sendiri. Maka talak
tiga yang dilakukan itu tidak berada pada tempatnya. Tanggapan ini
dijawab bahwa penetapan hujjah dalam hal ini adalah sikap Nabi
SAW yang tidak mengingkarinya menjatuhkan talak tiga sekaligus.

Sekiranya perbuatan itu terlarang tentu Nabi SAW mengingkarinya.

Meskipun sebenamya pemisahan (perceraian) terjadi dengan sebab

li'an ifii sendiri.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah Rifa'ah Al Qurazhi dan

istrinya yang akan dijelaskan pada bab "Apabila Perempuan Dijatuhi
Talak Tiga, kemudian Menikah dengan Laki-laki lain, dan Belum

Sempat Digauli." Pendukung judul bab dari hadits ini adalah kalimat,

"Dia menceraikanku untuk selamanya", karena secara zhahir,
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suaminya berkata kepadanya, "Engkau ditalak al battah (selamanya),"

tetapi mungkin juga maksudnya adalah dia dijatuhi talak yang
menghasilkan pemutusan hubungan pernikahan antara keduanya, yang
mencakup talak tiga sekaligus maupun secara terpisah-pisah. Untuk
menguatkan kemungkinan kedua, bahwa hadits ini disebutkan pada
pembahasan tentang adab (tata krama) melalui jalur lain, dia berkata,
"Laki-laki yang satunya menjatuhkan talak tiga kepadaku." Hal ini
menguatkan bahwa maksud judul bab adalah menjelaskan mereka
yang membolehkan talak tiga dan tidak menganggapnya makruh.
Namun, mungkin juga maksud judul bab lebih luas daripada itu. Lalu
setiap hadits menunjukkan satu persoalan yang dimuat judul bab.

Ketiga, hadits Aisyah, "seorang laki-laki menjatuhkan talak
tiga kepada istrinya, maka Nabi SAW ditanya, 'Apakah dia halal
untuk mantan suaminya yang pertama?' Beliau menjawab, 'Tidak,."
Seandainya hadits ini diringkas dari kisah Rifa'ah, maka saya sudah

sebutkan maksud kandungannya, tetapi jika ia adalah kisah yang lain,
maka yang dijadikan pegangan adalah zhahir lafazh, "menjatuhkan
talak tiga kepadanya", karena sangat jelas menunjukkan bahwa talak
tersebut dijatuhkan sekaligus. Dalam penjelasan hadits Rifa'ah akan
disebutkan bahwa selainnya mengalami peristiwa dengan istrinya,
seperti yang terjadi pada Rifa'ah. Oleh karena itu, sangat mungkin jika
kedua hadits itu mengisahkan peristiw a yangberbeda.

5. Orang yang Memberikan Pilihan kepada Istri-istrinya

W;: Uifur i;.st tt; * ol +,1::1, ru; ,dk it ,li:
.(w Lr?"*;1r'.6*il)6,

Dan firman Allah, "Katakanlah kepada isteri-isterimu, "Jika
komu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka
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,*; -. \t .u

rnarilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu

dengan cara yang baik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

e ; :Uc t7i.\t dt "$.G f
qb u; A'* ,{-r': }ur u,=u

5262. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

memberi pilihan kepada kami, lalu kami memilih Allah dan Rasul-

Nya, maka yang demikian tidak dihitung sesuatu bagi kami."

akG it- iJs o:-J ;
'J$ 

\G),b i6i ,&j *
.dtu'oi lx.

5263. Dari Masruq, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah

tentang pemberian pilihan, maka dia berkata, "Nabi SAW memberi

pilihan kepada kami, apakah ia merupakan talak?" Masruq berkata,

"Aku tidak peduli, apakah aku memberinya pilihan satu kali atau

seratus kali setelah dia memilih diriku."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memberi pilihan kepada istri-istrinya. Dan'

firman Allah, "Katakan kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian

menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya---")- Pada

pembahasan tafsir surah Al Alzaab telah disebutkan sebab pemberian

pilihan itu, bagaimana jika terjadi pemberian pilihan, dan kapan

pemberian pilihan itu. Di tempat ini akan saya jelaskan hukum orang

yang memberikan pilihan kepada istrinya.

) , ', t z
all q)f1

, c,.
lr -

.W

\t,kUtt'b,Utai-41 *
iv"ri ,iO,fki Jrtf ! ,'o:|J
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Pada naskah Ash-Shaghani sebelum hadits Masruq dari

Aisyah, disebutkan hadits Abu Salamah dari Aisyah yang semakna. Di
dalamnya disebutkan, "Abu Al Yaman menceritakan kepada kami,

Syu'aib memberitakan kepada kami, dat', Az-Zuhri, dan Al-Laits
berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Abu

Salamah bin Abdunahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya

Aisyah berkata ketika Rasulullah SAW diperintah memberi pilihan
kepada istri-istrinya."

Imam Bukhari mengutipnya menurut versi riwayat Yunus.

Kedua jalur ini sudah disebutkan juga pada pembahasan tafsir surah

Al Ahzab. Di tempat itu dinukil versi riwayat Syu'aib, dimana bagian

awalnya dikatakan, q iv Pt * il' ,,r.a !t'l?j'oi UPi tar)b'oi

ryti3i #, ii,' 'rVi t (Sesungguhnya Aisyah mengabarkan

kepadanya bahwa Rasulullah datang kepadanya ketika diperintahkan
Allah memberi pilihan kepada istri-istrinya). Kemudian dia mengutip
pula riwayat Al-Laits dengan sanad yangmu'allaq pada bab lain.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Umar bin Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Muslim, dari

Masruq, dari Aisyah RA. Umar bin Hafsh adalah Ibnu Ghiyats Al
Kufi. Sedangkan Muslim adalah Ibnu Shubaih Abu Adh-Dhuha. Dia
masyhur dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Setingkat

dengannya terdapat periwayat lain bernama Muslim Al Bathin. Dia
termasuk periwayat Shahih Bukhari, tetapi jika Al A'masy menukil
darinya, maka dia tidak meriwayatkan dari Masruq. Pada tingkatan

keduanya terdapat periwayat yang bemama Muslim bin Kaisan Al
A'war. Orang terakhir ini bukan termasuk periwayat Shahih Bukhari
dan tidak juga memiliki riwayat dari Masruq.

Pt * Xt' ,r,; i' .l-l r3:r! gasulullah SAllr memberikan

pilihan kepada kami). Dalam riwayat Asy-Sya'bi dari Masruq
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disebutakn, l"U,'p ltetiau memberi pilihan kepada istri-istrinya).

Riwayat ini dikutip Imam Muslim.
e t. o ia ta t ,&i d, 'dyi)j alt t{,}U (kami pun memilih Allah dan Rasul-

Nya, maka tidak dihitung). Kata ya'udda berasal dari kata al 'adad
(bilangan). Dalam riwayat lain disebutkan 'falam ya'did', dan juga

falam ya'tadda' yang berasal dari kata al i'tidaad (perhitungan).

Kalimat, ,*, t+Jb'el,i'fi-'jg. 6"tiou tidak menghitungnya atas kami),

dalam riwayat Muslim disebutkan, {yJ, e:*- 'r" (Beliau tidak

menghitungnya sebagai talak).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari

Musaddad, dari Yahya, dari Ismail, dari Amir, dari Masruq, dari

Aisyah RA. Ismail yang dimaksud adalatr Ibnu Abi Khalid.

iflt f z3J(. 'C,(" @ku bertanya kepada Aisyah tentang

p i I i h a n) . Kata kh iy a r a h artiny a kh iy a a r (p i I ihan).

fdXi lrr(ii @pakah itu sebagai talak?).Ini adalah pertanyaan

yang berkonotasi pengingkaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari

Waki', dari Ismail, tiXi ,tg'J.d fuaka apakah ia sebagai talak?).

Demikian juga dalam riwayat Yahya Al Qaththan dari Ismail.

dtw 01 '$;. uV \i i.t-ri tat;i S.s.i 1 :iti{ !,6 lMasruq

berlrata, "Aht tidak peduli, apakah alat memberinya pilihan satu kali
atau seratus kali, setelah dia memilihku"). Pernyataan ini dinukil
dengan sanad yang maushul melalui sanad yang disebutkan

sebelumnya. Imam Muslim meriwayatkannya melalui Ali bin Mishar,

dari Ismail, lalu dia mendahulukan perkataan Masruq tersebut.

Adapun redaksinya adalatr, ../Uf f ,i'i Ot'r* fi @ari Masruq, dia

berkata, "Alat tidak peduli"). Lalu disebutkan seperti di atas, tetapi

diberi tambahan, iSJtb 'd,(,"':,di-t ,rii 21 6tau seribu kali, dan aku telah
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bertanya kepada Aisyah), kemudian dia menyebutkan hadits Aisyah
RA.

Perkataan Aisyah tersebut merupakan pendapat mayoritas
sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih di berbagai negeri, yaitu
barangsiapa memberi pilihan kepada istrinya, lalu si istri memilih
suaminya, maka tidak dihitung sebagai talak. Namun, mereka berbeda
pendapat apabila si istri memilih dirinya, apakah telah jatuh talak satu
yang diperbolehkan rujuk, atau yang tidak dapat dirujuk, atau terjadi
talak tiga? At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, "Apabila si istri
memilih dirinya, maka telah jatuh talak satu yang tidak dapat dirujuk.
Apabila dia memilih suaminya maka jatuh talak satu yang boleh
dirujuk." Dari Zaid bin Tsabit disebutkan, "Apabila si istri memilih
dirinya, maka jatuh talak tiga, dan jika dia memilih suaminya, maka
jatuh talak satu yang tidak dapat dirujuk." Kemudian dari Umar dan
Ibnu Mas'ud disebutkan, "Apabila si istri memilih dirinya, maka jatuh
talak satu yang tidak dapat dirujuk 

-dalam 
riwayat rain dari

keduanya dikatakan jatuh talak satu yang boleh dirujuk- dan jika dia
memilih suaminya, maka tidak ada sesuatu baginya."

Pendapat mayoritas dikuatkan oleh pendapat jumhur dari segi
makna. Maksudnya, pemberian pilihan adalah posisi di antara dua
perkara. Sekiranya ketika istri memilih suaminya tetap dianggap
sebagai talak, niscaya keduanya adalah sama. Hal ini menunjukkan
jika istri memilih dirinya berarti cerai, dan jika memilih suaminya
berarti melangsungkan hubungan pernikahan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Zadzan, dia berkata,
"Kami sedang duduk-duduk di sisi Ali, lalu dia ditanya tentang
pemberian pilihan, maka dia berkata, 'IJmar menanyaiku tentang itu,
maka aku berkata: Apabila istri memilih dirinya, maka jatuh talak satu
yang tidak dapat dirujuk, tapi bila dia memilih suaminya maka jatuh
talak satu yang bisa dirujuk'. Dia berkata, 'Tidak seperti yang engkau
katakan, jika istri memilih suaminya maka tidak ada sesuatu'. Ali
berkata, 'Aku tidak menemukan jalan selain mengikutinya'. Ketika
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aku berbalik pulang, maka aku kembali kepada apa yang aku ketahui'.

Ali berkata, 'setelah itu Umar mengirim utusan kepada Zaid bin
Tsabit dan dia berkata..." Lalu disebutkan seperti yang dikutip At-

Tirmidzi. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan melalui beberapa jalur dari

Ali, seperti yang dinukilZadzat berupa pilihannya.

Imam Malik mengikuti pendapat Zaidbin Tsabit dan sebagian

pengikutnya berhujjah untuk mendukung pendapat jika istri memilih

dirinya maka jatuh talak tiga, bahwa makna pemberian pilihan adalah

penetapan salah satu di antara dua hal, yaitu terus melangsungkan

hubungan sumai-istri, atau menceraikannya. Jika kita katakan,

"Apabila istri memilih dirinya, maka jatuh talak yang bisa dirujuk,

maka tidak ada pengamalan terhadap indikasi lafazh, sebab setelah itu

si istri tetap dalam kekuasaan suami, dan keberadaannya sama seperti

orang yang diberi pilihan antara dua pilihan, lalu dia memilih pilihan

ketiga."

Adapun Abu Hanifah mengambil pendapat Umar dan Ibnu

Mas'ud tentang istri yang memilih dirinya, yaitu jatuh talak satu yang

tidak dapat rujuk. Pendapat ini terlepas dari kritikan terdahulu. Imam

Syaf i berkata, "Pemberian pilihan adalah bentuk kiasan. Apabila

seorang suami memberi pilihan kepada istrinya dan maksudnya

memberi pilihan antara berpisah atau tetap melangsungkan hubungan

pernikahan dengannya, lalu istri memilih dirinya dan maksudnya

adalah talak, maka dia pun ditalak. Namun, jika istri berkata,

'Maksudku memilih diriku bukan berarti talak', maka pernyataannya

ini diterima."

Kesimpulannya, apabila ada pemyataan talak secara jelas

dalam pemberian pilihan itu, maka terjadilah talak. Hal ini disinyalir

oleh Syaikh kami Hafizh Al Waqt Abu Al Fadhl Al kaqi dalam kitab

Syarh ArTirmidzi. Sementara penulis kitab Al Hidayah yang masih

tergolong ulama madzhab Hanafi menyinggung syarat penyebutan

'diri' dalam pemberian pilihan. Jika dimisalkan seorang suami berkata

kepada istrinya, "silahkan engkau memilih", lalu istri berkata, "Aku
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telah memilih", maka tidak termasuk pemberian pilihan antara talak

atau bukan. Namun, jika maksudnya dengan kata ini untuk memberi

pilihan antara talak atau tidak, maka hal itu diperkenankan.

Penulis kitab Al Hidayah berkata pula, "Apabila seorang suami

berkata kepada istrinya, 'pilihlah' seraya meniatkan talak, maka si istri
dapat mentalak dirinya dan jatuh talak yang tidak bisa dirujuk (ba'in).

Namun, jika suami tidak meniatkan talak, maka dianggap batil.
Demikian pula jika suami berkata kepada istrinya, 'Pilihlah', lalu sang

istri berkata, 'Aku telah memilih', sekiranya suami meniatkan talak
dan istri berkata, 'Aku memilih diriku', maka jatuhlah talak yang bisa

dirujuk (raj'i)." Al Khaththabi berkata, "Disimpulkan dari perkataan

Aisyah, 'Kami memilih beliau dan yang demikian tidak dianggap

talak', bahwa bila dia pilih dirinya, maka dianggap sebagai talak."
Pernyataan ini disetujui Al Qurthubi dalam kitab Al Mufhim, dimana

dia berkata, "Dalam hadits ini disebutkan bahwa perempuan yang

diberi pilihan jika memilih dirinya, maka pemilihan itu sendiri
dianggap sebagai talak tanpa butuh mengucapkan kata yang

menunjukkan talak." Dia berkata, "Hal ini disarikan dari kandungan
perkataan Aisyah di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa makna zhahir ayat

menyatakan bahwa pemilihan itu tidak dianggap sebagai talak, bahkan

menjadi keharusan bagi suami mengeluarkan pemyataan talak, karena

di dalam ayat itu disebutkan, "&?it '&i /rd 6emarilah kamu

aku beri mut'ah dan aku ceraikan kamu), yakni setelah mereka

menentukan pilihan. Sementara indikasi makna yang tersurat lebih
dikedepankan daripada indikasi makna yang tersirat.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang pemberian

pilihan, apakah bermakna penyerahan hak milik (tamlik) atau

penunjukkan wakil (taukil)? Imam Syaf i memiliki dua pendapat

dalam masalah ini. Pendapat paling shahih menurut murid-muridnya
adalah bermakna penyerahan hak milik. kri juga perkataan para ulama
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madzhab Maliki dengan syarat si istri segera menyambutnya. Hingga

apabila istri mengulur pernyataannya untuk mentalak selama kadar

terputusnya antara penyerahan (qabul) dengan ijab (penerimaan)

dalam transaksi (akad), maka tidak dapat diterima. Namun, dalam

salah satu pendapat dikatakan bahwa penguluran waktu itu tidak

berpengaruh selama keduanya masih dalam satu majlis, dan inilah

yang ditegaskan Ibnu Al Qash. Ini juga yang diunggulkan oleh para

ulama madzhab Maliki dan Hanafi serta pendapat Ats-Tsauri, Al-

Laits, dan Al Auza'i. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang shahih

bahwa tidak ada batasan dan tidak disyaratkan untuk bersegera.

Bahkan kapan saja si istri menjatuhkan talak, maka disahkan. Ini

adalah perkatan Al Hasan dan Az-Zuhri serta pendapat Abu Ubaid,

Muhammad bin Nashr (keduanya dari madzhab Syaf i), dan Ath-

Thahawi (dari madzhab Hanafi). Mereka berpegang kepada hadits

pada bab di atas, yang menyebutkan, ,? ,F 16 $1 til ftt e
S:jt €r* (Aku menyebutkan kepadamu satu urusan, ianganlah

engkau terburu-buru hingga minta pendapat kedua orang tuamu).

Riwayat ini cukup jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi

tenggang waktu kepada Aisyah hingga minta izin kedua orang tuanya,

kemudian dia melakukan apa yang disarankan keduanya kepadanya.

Ini menunjukkan tidak ada persyaratan untuk segera memberikan

jawaban terhadap pilihan yang ditawarkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dikatakan,

"Dipersyaratkan untuk segera atau selama keduanya masih dalam safu

majlis jika pernyataannya dikeluarkan secara mutlak. Adapun bila

suami menegaskan adanya tenggang waktu untuk mengakhirkan

karena suatu sebab yang mengharuskannya, maka ini pun

diperbolehkan. Inilah yang terjadi pada kisah Aisyatr RA. Namun,

semua pemberian pilihan tidak mesti seperti itu."
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6. Apabila Suami Berkatar "Aku Memisahkanmu,', atau ..Aku

Melepaskanmu", atau (Yang Terbebas,,, atau .,Yang Terlepasrr,
atau Kata-kata yang Dimaksudkan sebagai Talak, maka Ia sesuai

Niatnya.

ti1 i,Ss: .eGU:Af si ):*rIJLip) iSv, ,1>t*+ L,?
3i *', *i" *'atlz ri,lc'ds3.€:fu.,*i:ri

.gte),/.;t t;;V't5:;i
Dan firman Allah, "Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

yang baik." Allah berfirman, "Aku melepaskan kamu dengan cara
yang baik. " Allah berfirman, "Maka setelah itu boleh rujuk dengan
cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik." Allah
berfirman, "Atalt pisahkan mereka dengan cara yang baik." Aisyah
berkata, "Sungguh Nabi SAW telah mengetahui bahwa kedua orang
tuaku tidak akan memerintahkanku berpisah dengannya."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila suami berkata, "Aku memisahkanmu" atau "Aku
melepaskanmu" atau "Yang terbebas" atau "Yang terlepas" etant

kata-kata yang dimal<sudkan sebagai talak, maka ia sesuai niatnya).
Demikianlah Imam Bukhari menetapkan dengan tegas hukum
persoalan ini. Konsekuensinya, tidak ada kata yang tegas
menunjukkan talak/perceraian, kecuali kata 'talak' itu sendiri. hi
adalah pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama. Namun,
dia menyatakan secara tekstual dalam pendapatnya yang baru bahwa
kata-kata yang tegas dan jelas menunjukkan talak adalah kata talak,

firaaq (pisah), dan saraah (melepas), karena kata-kata ini disebutkan
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dalam Al Qur'an dengan arti talak. Dalil pendapatnya yang lama

adalah bahwa firaaq dan saraah disebutkan juga dalam Al Qur'an

bukan dengan arti talak, berbeda dengan kata 'talak' yang tidak

pernah digunakan kecuali untuk pemutusan hubungan pernikahan.

Pendapat yang lama diunggulkan oleh sekelompok ulama seperti Ath-

Thabari di kitab Al Uddah, dan Al Muhamili, serta selain keduanya.

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat madzhab Hanafi dan

dipilih Al Qadhi Abdul Wahhab dari madzhab Maliki. Ad-Darimi

menyebutkan dari Ibnu Khair, "Barangsiapa yang tidak mengetahui

kecuali kata 'talak', maka kata itu dianggap sebagai ungkapan tegas

untuk perceraian bagi dirinya saja." Penjelasan ini cukup kuat dan

berdasar. Serupa dengannya dikemukakan Ar-Ruyani, dia berkata,

"sekiranya seorang Arab badui berkata, 'Aku memisahkanmu' dan

dia tidak tahu bahwa kata itu termasuk kata yang tegas menunjukkan

talak, maka tidak dianggap sebagai talak bagi dirinya."

Para ulama sepakat bahwa kata 'talak' dan yang dibentuk

darinya merupakan kata yang tegas menunjukkan pemutusan

hubungan pernikahan. Namun, Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab

Gharib Al Hadits, dari Abdullah bin Syihab Al Khaulani, dari lJmar,

dia berkata, "Diadukan kepadanya seorang laki-laki yang istrinya

berkata kepadanya, 'Serupakanlah aku'. Dia berkata, 'Seakan-akan

engkau zhabiyah (kijang)'. Si istri berkata, 'Tidak!' Dia berkata,

'seakan-akan engkau merpati'. Si istri berkata, 'Aku tidak ridha

hingga engkau mengucapkan; anti khaliyah thaaliq (engkau terbebas

lagi terlepas). Maka Arab badui itu mengucapkannya. Umar berkata

kepadanya, "Ambillah tangannya, sungguh dia adalah istrimu."

Abu Ubaid berkata, "Kalimat 'khaliyah thaaliq' berarti unta

yang tadinya terikat lalu dilepaskan talinya dan dibebaskan.

Dinamakan khaliyyah (terlepas) karena terlepas dari ikatannya, dan

dinamakan thaaliq (terbebas), karena dilepaskan dari tali tersebut.

Laki-laki itu ingin menyamakan istrinya seperti unta tadi, tetapi dia

tidak maksudkan dengan kata thaaliq in sebagai talak dalam arti
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pemutusan hubungan suami-istri. oleh karena itu, umar tidak
menjatuhkan hukum talak baginya." Abu Ubaid berkata pula, ,.Ini

merupakan dasar bagi setiap orang yang mengucapkan kata-kata talak
dan tidak dimaksudkan sebagai pemutusan hubungan pernikahan,
tetapi dimaksudkan selainnya. Perkataan yang dijadikan pedoman
adalah pengakuannya dalam perkara antara dirinya dengan Allah." Ini
juga yang menjadi pandangan mayoritas ulama, tetapi yang musykil
dari kisah umar adalah pengaduan masalah itu kepadanya sementara
dia adalah seorang hakim. Sekiranya dia memberrakukannya dalam
konteks fatwa dan tidak ada hukum di sana, maka ditemukan
kesesuaian. Namun, jika tidak demikian, maka ia termasuk perkara
yang langka.

Adapun Al Khaththabi menukil ijma, yang menyelisihinya,
tetapi ulama selainnya memastikan adanya perselisihan seraya
menisbatkan penyelisihan itu kepada Daud. Al Buwaithi menukil
keterangan yang mengindikasikannya dan juga dinukil Ar-Ruyani.
Namun, jumhur ulama menakwilkannya dan mereka mensyaratkan
dalam mengucapkan kata 'talak' untuk tujuan pemutusan hubungan
pemikahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi solusi bagi mereka
yang tidak mengerti kata talak. Misalnya, seorang non-Arab diajarkan
untuk mengucapkan kata 'talak',lalu dia mengatakaffiya, sementara
dia tidak tahu bahwa kata itu bermakna pemutusan ikatan pemikahan,
atau orang Arab sendiri yang tidak mengerti konsekuensi kata 'talak,.
Mereka mensyaratkan pula disamping mengucapkan kata 'talak' harus
disertai kesadaran dan kesengajaan. Hal ini untuk mengeluarkan
mereka yang mengucapkannya tanpa kesadaran dan kesen gajaan.
Disyaratkan pula, hendaknya kata itu diucapkan tanpa unsur paksaan.
Namun, jika seseorang dipaksa, lalu dia mengucapkan kata 'talak'
dengan maksud mentalak istrinya, maka menurut pendapat paling
benar telah jatuh talak.

(W vrr ci;:> ,h) '* lr lfj (Firman Altah,
"Lepaskanlah mereka dengan cara yang baik"). seakan-akan dia
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mengisyaratkan bahwa pada ayat ini terdapat kata 'tasriifu' yang
bermakna pelepasan dan tidak bermakna talak, karena pada ayat itu
diperintahkan kepada mereka yang mentalak sebelum dukhul agar

memberi mut'ah (pemberian dalam masa iddah) kemudian

melepaskannya. Tentu saja yang dimaksud dalam ayat bukan

menjatuhkan talak setelah talak yang pertama.

<ik;it>'SGi \etiau berknta, "Aku melepaskan kamu").

Maksudnya, firman Allah, Uifur lq;ir oii ;5'ot'*tl:l# H, +-1 U

ttiri r;rV'k;t, "6,*i jiliws W,":1 (wahai Nabi, katakan kepada

istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan

perhiasannya, maka kemarilah aku memberikan mut'ah kepada kamu

dan melepaskan kamu dengan cara yang baik"). Kata tasriifu pada

ayat ini memiliki kemungkinan bermakna 'talak' dan mungkin juga

'melepaskan'. Jika ia memiliki makna ganda, maka tidak dapat

digolongkan sebagai kata yang tegas menunjukkan talak. Yang
demikian kembali kepada perbedaan tentang pilihan apa yang

ditawarkan Nabi SAW kepada istri-istrinya, apakah talak atau

mempertahankan pernikahan, sehingga bila si istri memilih dirinya
berarti telah jatuh talak, dan jika dia memilih tetap di sisi beliau SAW
maka tidak dianggap sebagai talak? Atau pilihan yang ditawarkan itu
adalah antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga siapa yang

memilih dunia niscaya akan ditalak, lalu diberi mut'ah, kemudian

dilepaskan, dan siapa yang memilih akhirat niscaya tetap menjadi istri
beliau?

EL.I'U "p-;; ,i g|fu SUig iSris llUon berfirman, ,,Setetah
, i,v!

itu boleh menahan [rujuk lagiJ dengan cara yang ma'ruf atau
melepaskan [menceraikanJ dengan cara yang baik"). Pada bab

sebelumnya sudah dijelaskan perbedaan maksud kata tasriifu dalam

ayat ini, dan makna yang lebih kuat adalah talak.
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*:ry 'ti ,,SGi (Dan Allah berfirman, "Atau pisahkan

mereka dengan cara yang ma'ruf"). Maksudnya, ayat ini disebutkan

dengan kata firaaq (pisah), sedangkan pada surah Al Baqarah

disebutkan dengan kata saraa! (melepas). Sementara hukum dalam

kedua ayat tersebut adalah sarna, karena disebutkan pada kedua

tempat itu setelah te{adi talak, maka yang dimaksud bukan talak

melainkan pelepasan.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang masalah ini.
Disebutkan dari Ali melalui sanad yang saling menguatkan satu sama

lain, dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Al Baihaqi, serta selain

keduanya, dia berkata, "Kata al bariyyah (yang bebas), al khaliyyah
(yang terlepas), al baa ',n (yang dijauhkan), al haraam (yang haram),

dan al battu (yang pisah selamanya), semuanya adalah talak tiga." Ini
juga merupakan pendapat Imam Malik, Ibnu Abi Laila, dan Al Auza'i.
Hanya saja dia mengatakan sehubungan dengan kata khalil,yahbahwa
hukumnya adalah talak satu yang dapat dirujuk. Kemudian dia
menukil dai Az-Zthri dan Zaid lbn Tsabit tentang kata al bariyyah
dan al battah serta al haram bahwa hukumnya sama dengan talak tiga.

Sementara dari Ibnu Umar tentang kata al khaliyyah dan al bariyyah
bahwa hukumnya adalah talak tiga, dan ini pula yang dikatakan

Qatadah. Serupa dengannya dinukil dari Az-Zuhri berkenaan dengan

kata al bariyyah saja.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil bahwa perkataan

seorang laki-laki kepada istrinya, "Engkau ba'in, battah, batlah,
khaliyyah, dan bariyyaft," mengandung makna menjatuhkan talak,

karena kata-kata tersebut artinya, "Engkau ditalak dariku dengan talak
yang menjadikanmu jauh dariku" atau "terputus hubunganmu

denganku", atau "terbebas dari ikatan denganku", atau "terlepas

dariku". Mereka berkata, "Hal seperti ini tidak ada pada istri yang

telah digauli melainkan talak tiga, jika tidak terjadi khulu'(permintaan
talak dari pihak istri)." Namun, hal itu ditanggapi bahwa pemahaman

ke arah itu tidak tegas. Sementara ikatan pernikahan merupakan

st !'.
.P/1,
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sesuatu yang tetap sehingga tidak dapat dihilangkan berdasarkan

kemungkinan. Disamping itu, barangsiapa berkata kepada istrinya,

"Engkau ditalak dengan talak ba'in (tidak dapat dirujuk)", jika tidak

te{adi khulu' maka dianggap sebagai talak raj 'i (talak yang bisa

dirujuk), meskipun diucapkan secara tegas. Persoalannya tidak

terbatas pada apa yang mereka sebutkan, bahkan yang perlu

diperhatikan adalah saat diucapkan secara mutlak. Pendapat yang

tampak kuat bahwa kata-kata tersebut dan yang semakna dengarurya

adalah kata kiasan. Talak tidak terjadi karena mengucapkannya,

kecuali disertai tujuan untuk menjatuhkan talak.

Batasannya, semua kata yang dipahami darinya makna

'perpisahan', maka talak dianggap jatuh bila maksud

mengucapkannya untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sedangkan

bila suatu kata tidak dipahami makna 'perpisahan', maka talak tidak

terjadi meskipun diucapkan dengan tujuan mengakhiri hubungan

pernikahan, seperti apabila seseorang mengatakan kepada istrinya,

"Makanlah" atau "Minumlah" atau yang sepertinya, dengan maksud

talak. Demikianlah kesimpulan madzhab Syaf i dalam masalah ini.

Pendapat ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Asy-Sya'bi, Atha',

Amr bin Dinar, dan selain mereka. Ini pula yang dikatakan Al Auza'i

dan para penganut madzhab rasionalis (ra'yu). Ath-Thahawi

mendukung pendapat mereka dengan mengemukakan hadits Abu

Hurairah yang akan disebutkan tidak lama lagi, b ii 7 hr jlUr;

'8 ii 9, # rl 6 Wi g; U:r, @llah telah memaa/kan umatku

terhadap apa yang dibisikkan diri-diri merekn selama belum

dikerjalran atau diucapkan).lni menunjukkan bahwa niat semata tidak

berpengaruh selama tidak diiringi perkataan atau perbuatan.

Imam Malik berkata, "Apabila seorang laki-laki berbicara

kepada istrinya dengan kata-kata yang dimaksudkan menjatuhkan

talak, maka istrinya diceraikan, meskipun laki-laki itu hanya
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mengatakan, 'wahai fulanah' dengan maksud talak." pendapat ini
juga diikuti oleh Al Hasan bin Shalih bin Hayyi.

qtlJr\ tJt{J- i ",s1.1 'oi &, p ir' & dt * ii ,e:s.o uri,
ailA @isyah berkata, Nabi sAW terah mengetahui bahwa kedua

orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk berpisah dengannya).
Riwayat mu'allaq ini merupakan penggalan hadits takhyiir
(pemberian pilihan). Sementara telah disebutkan dari Aisyah di akhir
hadits Umar pada bab "seorang Laki-laki Menasehati Anak
Perempuannya", pada pembahasan tentang nikah. Di tempat itu
dijelaskan pula perbedaan atas Az-zuhi dalam sanad-nya_ Tidak
diragukan lagi bahwa maksud Aisyah dengan kata firaaq (pisah) di
tempat ini adalah talak. Tidak ada perbedaan bahwa kata ini bermakna
'talak' jika dimaksudkannya. Hanya saja perbedaan terjadi apabila kata
itu disebutkan secara mutlak, apabila terdahulu.l

7. Orang yang Berkata Kepada Istrinya,..Engkau Haram
Untukku".

.;), |.t? "tA Wc 'Jtb tt\:rt4t S^i SG, .4 ,,;;t JG)

v iv ?fut ro- ,slr- tk'n!, .oU\ othu.6r- f.J-;
l; 'ux yfut G Jti, ,r,? iiil,Jl.je:, ,|? ,Ht ruu. Ju".

.(i'pt 'ilI,j;{,W
Al Hasan berkata, "Niatnya." Seorang ahli ilmu berkata,

"Apabila seseorang menjafuhkan talak tiga, maka istrinya telah haram
baginya." Mereka menamainya haram dengan sebab talak dan

I Korektor cetakan Bulaq berkata, "Barangkali yang benar adarah; seperti
disebutkan terdahulu. "
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perpisahan. Hal ini tidak seperti yang mengharamkan makanan,

karena tidak dikatakan 'haram' untuk makanan yang halal, tetapi

dikatakan 'haram' kepada perempuan yang ditalak. Allah berfirman

tentang talak tiga, "Perempuan itu tidak halal baginya (sesudah talak

tiga) hingga dia menikah dengan laki-laki lainnya."

G:r- 'rl1t Jv:
')i i1;'.::L') :Js

,/ . cU. c /
c zlz .!-t!,//-tt|rp U)l.i t-€:ilb d!,

5264. Al-Laits berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, dia

berkata: Apabila Ibnu Umar ditanya tentang talak tiga, dia berkata,

"Seandainya engkau menjatuhkan talak sekali atau dua kali, karena

sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti ini. Jika engkau

menjatuhkan talak tiga kali maka dia haram bagimu hingga dia

menikah dengan suami selain kamu."

t.(.o, s,r. .ii 1 c. !.c.t c r.. o.,'i\rt .p, "ib :'c-Ju a*xG * +;i ? aj".p ; eul *
it +"M ? i.4t J, a uk't ,lrrbt i:* c':.,'-;'rp

&'t ,lL hr ;* Ct uG ldL'oi'fli * ,inj ,',,r
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5265. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dia

berkata, "seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya

menikahi laki-laki lain, dan dia pun menceraikannya. Adapun

memiliknya seperti ujung pakaian tidak sampai darinya kepada

sesuatu yang diinginkannya. Tidak berapa lama laki-laki tersebut

menceraikannya. Perempuan itu datang kepada Nabi SAW dan

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku menceraikanku,

lalu aku menikahi suami yang lain, dan dia pun masuk kepadaku

namun miliknya hanya seperti ujung pakaian, dia tidak mendekatiku

kecuali satu kali dan dia tidak menyampaikan padaku kepada sesuatu.

Apakah aku halal untuk suamiku yang pertama?" Rasulullah SAW

bersabda, "Engkau tidak halal untuk suamimu yang pertama hingga

suamimu yang satunya merasakan madumu dan engkau merasakan

madunya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berkata kepada istrinya, "Engkau haram

untukku. Al Hasan berkata: Niatnya). Maksudnya, dipahami sesuai

niatnya. Riwayat mu'allaq ini dinukil dengan sanad yang maushul

oleh Al Baihaqi. Kami pun menemukannya dengan jalur ringkas

dalam kitab Juz'u Muhammad bin Abdillah Al Anshari (guru Imam

Bukhari), dia berkata, "Al As'as menceritakan kepada kami, dari Al
Hasan tentang ucapan 'haram', yakni jika diniatkan sumpah, maka

menjadi sumpah, dan jika diniatkan talak, maka menjadi talak." Hadits

ini diriwayatkan Abdwazzaq melalui jalur lain dari Al Hasan. Inilah

yang dikatakan An-Nakha'i, Asy-Syaf i, dan Ishaq. Senada

dengannya dinukil pula dari Ibnu Mas'ud, Ibnu lJmar, dan Thawus.

Ini pula yang dikatakan An-Nawawi, hanya saja dia berkata, "Jika

diniatkan talak satu, maka tetap dianggap talak pisah (ba'in)." Para

ulama madzhab Hanafi berpendapat serupa, hanya saja mereka

berkata, "Jika diniatkan talak dua, maka tetap dianggap talak satu,

tetapi tidak dapat dirujuk. Adapun bila tidak diniatkan talak, maka
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dianggap sumpah dan pelakunya dianggap bersumpah." Namun,

pemyataan ini cukup ganjil, apalagi yang pertama.

Al Auza'i dan Abu Tsaur berkata, "Sumpah dengan sebab

ucapan 'haram' harus dibayar kafaratnya." Pernyataan serupa dinukil

pula dari Abu Bakar, IJmar, Aisyah, Sa'id bin Al Musayyab, Atha',

dan Thawus. Abu Tsaur berdalil dengan makna zhahir firman Allah

dalam surah At-Tabriim 166) ayat t, i irr ',[-i 6 iF l.(mengapa

engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu).

Ayat ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Abu Kilabah dan Sa'id bin Jubair berkata, "Barangsiapa

berkata kepada istrinya, 'Engkau haram bagiku', maka menjadi dia

harus membayar kafarat zhihar (menyamakan istri dengan ibu)."

Pendapat serupa dikutip juga dari lmam Ahmad. Ath-Thahawi

berkata, "Mungkin mereka bermaksud mengatakan, 'Siapa yang

mengucapkannya dengan tujuan zhihar, maka dia dianggap sebagai

orang yang melakukan zhihar. Adapun jika dia tidak meniatkan

demikian, maka harus membayar kafarat sumpah paling berat, yaitu

kafarat zhihar. Bukan berarti dia menjadi palaku zhihar dalam arti

yang sebenarnya." Namun, pernyataan ini cukup jauh dari kebenaran.

Abu Hanifah dan kedua sahabatnya berkata, "Orang seperti itu tidak

dianggap pelaku zhihar meskipun dia niatkan untuk zhlhar."

Kemudian diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar,

Al Hakam, dan Ibnu Abi Laila tentang orang yang mengucapkan

'haram' atas istrinya, maka statusnya adalah talak tiga dan tidak

ditanyakan tentang niatnya. Ini juga yang menjadi pendapat Imam

Malik. Sementara dari Masruq, Asy-Sya'bi, dan Rabi'ah disebutkan,

"Tidak ada sanksi apapun baginya." Pendapat ini yang dikatakan

Asbagh (salah seorang ulama madzhab Maliki).

Dalam masalah ini terdapat perbedaan dari kalangan salaf.

Imam Al Qurthubi (Ahli Tafsir) mengumpulkannya hingga 18

pendapat. Sementara ulama lainnya lebih dari itu. Dalam madzhab
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Imam Malik terdapat penjelasan yang detail dan terlalu panjang untuk

disebutkan satu persatu. Al Qurthubi berkata, "Sebagian ulama kami

berkata, "Faktor pemicu perselisihan ini adalah tidak adanya teks yang

tegas dalam Al Qur'an maupun Sunnah yang shahih yang dapat

dijadikan pegangan terhadap hukum persoalan ini. Maka para ulama

pun memperbincangkannya. Barangsiapa berpegang kepada bara'ah

ashliyah (kebebasan beban syar'i) maka dia berkata, 'Tidak ada sanksi

apapun bagi yang melakukannya'. Sedangkan yang berpendapat

bahwa ucapan itu adalah sumpah, maka dia berpegang kepada makna

zhahir firman Allah dalam surah At-Tahriim [66] ayat 2, 'j7?nr ,;,i i3

eqf d4 $esungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu

sekalian membebaskan diri dari sumpahmu), yang disebutkan sesudah

firman Allah, Ori hr hi s'iF l. H' +"t 6- (Wahar nabi mengapa

engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu).

Mereka yang mewajibkan membayar kafarat dan tidak

menganggapnya sebagai sumpah berdalil bahwa makna sumpah

adalah 'pengharaman', maka keharusan membayar kafarat adalah

ditinjau dari segi makna. Adapun mereka yang berpendapat telah

teqadi talak raj 'i (talak yang bisa dirujuk), memahami kalimat dengan

pengertiannya yang minimal secara zhahir, dan makna minimal dari

kalimat 'aku haramkan istriku bagiku' adalah talak yang

mengharamkan hubungan intim selama belum diadakan rujuk. Mereka

yang mengatakan harus dipisahkan, berdalil dengan adanya

keberlangsungan pengharaman selama akad belum diperbaharui.

Barangsiapa yartg mengatakan telah jatuh talak tiga maka dia

membawa lafazh kepada pengertiannya yang maksimal. Sedangkan

yang berpendapat bahwa itu adalah zhihar, dia memperhatikan kepada

makna pengharaman tanpa memperhatikan perihal talak, maka urusan

itu pun disisinya terpadu kepada zhihar.

Otptj O>ti.Jrr 6r, i':-i #'6? uittiu',* ri1 :jjr pi',Jrst

menjatuhkan talak tiga maka(Ahli ilmu berkata, "Jika seseorang
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istrinya telah haram baginya." Mereka menamainya haram dengan

sebab talak dan perpisahan). Maksudnya, seseorang harus

menyatakan talak secara jelas/transparan atau dengan diniatkannya.

Sekiranya dia mengatakan secara mutlak atau meniatkan selain talak,
maka inilah yang menjadi permasalahan.

ylhil. Jw-: ,?r? Ht lfu.jui I fr iri.lr i*_ qls t;.;',-;:)

.e? 4i E ,F'ik r 'nu grfu' e'Jt , ,itr> (Hat ini tidak sama

seperti yang mengharamkan makanan. Karena tidak dikatakan hqram

untuk makanan yang halal, dan dikatakan 'haram' kepada perempuan

yang ditalak. Dan dia berkata tentang talak tiga, "Maka perempuan

itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang
lain".). Al Muhallab berkata, "Di antara nikmat Allah terhadap umat
ini 

-sehubungan 
dengan hal-hal yang diberi keringanan untuk

mereka- bahwa kaum sebelum mereka jika mengharamkan sesuatu

atas diri mereka, maka hal itu diharamkan atas mereka, sebagaimana

teqadi pada Ya'qub AS. Allah memberi keringanan terhadap umat ini,
lalu Allah melarang mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan
Allah bagi mereka, dan berfirman dalam surah Al Maa'idah [5] ayat

87, '& l,r .pf s y# ti-f I rfi ilt Gj 6- @a orans-orans yans

beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah
Allah halalkan bagi kamu).

Menurut saya, Imam Bukhari hendak mengisyaratkan apa yang

telah dikutip dari Asbagh dan selainnya, yaitu menyamakan antara

istri dengan makanan dan minuman, maka dia menjelaskan bahwa dua

perkara ini meskipun sama dari satu sisi, tetapi berbeda dari sisi lain.

Seorang istri jika diharamkan oleh seorang suami atas dirinya dengan

maksud menceraikannya, maka dia menjadi haram bagi suaminya.

Sedangkan makanan dan minuman jika diharamkan atas dirinya, maka

tidak menjadi haram. Oleh karena itu, dia berdalil dengan kesepakatan

mereka bahwa perempuan yang dijatuhi talak tiga diharamkan bagi

suami berdasarkan firman Allah, lt q\ I ;- rii. b 'i hr!(t
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(maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin

dengan suami yang lain). Pandangan ini didukung pula pernyataan

yang dinukil dari Ibnu Abbas RA. Yazid bin Harun meriwayatkan

pada pembahasan tentang nikah --dan dari jalurnya dikutip Al
Baihaqi- melalui sanad yang shahih dat'r Yusuf bin Mahak, bahwa

seorang Arab badui datang kepada Ibnu Abbas dan berkata,

"sesungguhnya aku menjadikan istriku haram bagiku." Ibnu Abbas

berkata, "Dia tidak haram bagimu." Arab badui berkata, "Bagaimana

pendapatmu tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat-s3, 
ry e ,P.t;1, r? o rt ,P,t;t d. y.i( pui,lr '$ 1s"*uo

makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang

diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendtrt)? ". Ibnu Abbas

berkata, "Sesungguhnya Israil menderita penyakit skiatika (irq an-

nasaa [nyeri pada pinggul atau paha karena gangguan sarafpinggul]),

maka dia menetapkan atas dirinya, jika Allah menyembuhkannya

niscaya dia tidak akan makan uruuq (urat), tetapi ia tidak haram,"

yakni terhadap umat ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang

mengharamkan sesuatu atas dirinya. Imam Syaf i berkata, "Jika

seseorang mengharamkan istrinya atau budak perempuannya dan tidak

memaksudkan talak, zhlhar, dan tidak pula pembebasan budak, maka

sanksinya harus membayar kafarat sumpah, dan jika dia

mengharamkan makanan atau minuman, maka tidak dikenakan sanksi

apapun." Imam Ahmad berkata, "Pada semua kasus tersebut si pelaku

membayar kafarat sumpah."

Al Baihaqi berkata sesudah meriwayatkan hadits yang dikutip

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang dinukil para

periwayat tsiqah (terpercaya), dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-

Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, diaberkata, ?,ui{p il' * 
"1t 

ji
'atiS c;rlt e ,ht ,lU- it;tr Sti q?j y.u s2 (Nabi SAW

melalarkan ilaa' terhadap istri-istrinya dan mengharamknn, beliau
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menjadikan yang haram sebagai yang halal, dan menetapkan kaforat
dalam sumpah). Dia berkata, "sesungguhnya dalam hadits ini terdapat

dukungan bagi mereka yang mengatakan kata 'haram' jika disebutkan
secara mutlak tidak dapat dihukumi sebagai talak, zhihar, maupun
sumpah."

:: i,:ri li*'dL',*',b, til ,.,-';.t o€ 'j6 i9u q\;'$sr Sril
"6? w ,AiL'ry r.W; d.ri *) _" to, ,r,; "flt'oy ,i:r 'rf i:; '*+

Umar apabila ditanya tentang seseorang yang menjatuhkan talak
tiga, maka dia berkata, 'Sekiranya engkau menjatuhkan talak sekali
atau dua kali, karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku

seperti ini, jika engkau menjatuhkan talak tiga, maka dia haram
bagimu hingga dia menikahi suami selain kamu). Demikian yang
disebutkan kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al
Kas)nnihani disebutkan, ,lb '4? @ b$ gito dia menceraikan

istrinya, maka dia haram baginya), yakni menggunakan kata ganti
orang ketiga pada kedua tempat itu. Hadits ini ringkasan dari kisah
perceraian Ibnu Umar dan istrinya yang sudah dijelaskan pada awal
pembahasan talak (cerai). Ibnu AtTin mengira kalimat ini termasuk
bagian riwayat, maka dia menganggap sebagai batu sandungan bagi
madzhab Maliki sehubungan perkataan mereka, "sesungguhnya

mengumpulkan dua talak adalah bid'ah." Dia berkata, "Nabi SAW
tidak memerintahkan yang bid'ah." Jawabannya, isyarat pada

perkataan lJmar, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti

ini", ditujukan kepada apayang diperintahkan, yaitu kembali (rujuk)
kepada istrinya, seperti yang disebutkan di akhir hadits. Dalam hal ini
Ibnu Umar tidak memaksudkan bahwa Nabi memerintahkan dia untuk
rnenceraikan istrinya sekali atau dua kali, tetapi ini adalah perkataan

Ibnu Umar, hanya saja dia memberikan perincian kepada yang

bertanya tentang keadaan orang yang menjatuhkan talak.
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Hadits tersebut kami riwayatkan dari Al-Laits yang dikutip
secara mu'allaq oleh Imam Bukhari melalui jahx maushul dan ringkas

dalam Kitab Juz Abu Al Jahm Al Alla' bin Musa Al Bahili, riwayat

Abu Al Qasim Al Baghawi darinya, dari Al-Laits. Pada bagian awal

disebutkan kisah Ibnu Umar tentang perceraiannya dengan istrinya.

Setelah itu disebutkan bahwa Nafi' berkata, "Adapun Ibnu lJmar...."
Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Al-Laits, tetapi tidak

secara lengkap. Al Karmani berkata, "Kalimat pelengkap dari

'Sekiranya engkau mentalak', sengaja tidak disebutkan secara

redaksional, yang sebenamya adalah, 'niscaya itu baik', atau kalimat

tersebut berkonotasi harapan sehingga tidak butuh kalimat

pelengkap." Namun, sebenarnya tidak seperti yang dia katakan.

Bahkan kalimat pelengkapnya adalah "niscaya kamu memiliki hak

untuk kembali (rujuk) kepada istrimu", berdasarkan perkataannya,

"Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku demikian", maka

pemyataan itu selengkapnya adalah 'Jika berada pada masa suci yang

belum dilakukan senggama, maka talak adalah sunnah, dan jika te{adi
pada masa haid maka talak adalah bid'ah. Orang yang melakukan

talak bid'ah harus segera rujuk. Oleh karena itu, dia berkata,

"Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti ini."
Maksudnya, segera rujuk ketika aku menceraikan istri saat haid. Yang

menunjukkan hal ini adalah perkataannya, "Dan jika engkau

menjatuhkan talak tiga." Seakan-akan Ibnu Umar menggabungkan

talak dua kepada talak satu, lalu dia menyamakan hukum keduanya.

Jika tidak, maka sesungguhnya yang te{adi pada dirinya hanya talak

satu seperti yang telah dijelaskan.

Maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini berdalil

dengan perkataan Ibnu Umar, "Haram bagimu", dia menamainya

'haram' dengan sebab talak tiga. Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mengatakan, "Perempuan itu tidak menjadi haram hanya dengan

sebab perkataan 'engkau haram bagiku', hingga yang diinginkan

dengan perkataan itu adalah talak, atau bertujuan menjatuhkan talak
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be'in." Tampaknya hal ini tersembunyi bagi Syaikh Al Mughlathai
dan yang mengikutinya, maka mereka menafikan kesesuaian hadits ini
dengan judul bab. Namun, syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin
menyebutkan satu isyarat kepada apayangtelah saya sitir di atas.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

kisah istri Rifa'ah karena redaksi yang tercantum di dalamnya, '&41

9;)# ;\t O':U ,? ,S:t',ti +tl (Engkau tidak hatal bagi suamimu

yang pertama hingga suami yang satunya mencicipi madumu).

Adapun redaksi pada riwayat ini, i.t;1 eS lt €,*'{ @ra tiaat

mendekatiku kecuali satu kali), yakni dengan kata istitsnaa'
(pengecualian) dan yang sesudahnya diberi baris 'fathah' tanpa

memberi 'tasydid' pada huruf 'nun'. Namun A1 Harawi menukil
dengan 'tasydid' (hannah) tetapi diingkari oleh Azhari. Al Khalil
berkata, "Ini adalah ucapan yang dijadikan kiasan untuk sesuatu yang
tabu diungkapkan." Maknanya menurut Ibnu At-Tin, bahwa dia tidak
melakukan hubungan intim denganku, kecuali satu kali. Dikatakan
"hanaa imra'atahu", artinya dia bersenggama dengan istrinya. Al
Karmani menukil bahwa pada kebanyakan naskah menggunakan
huruf ba'yang diberi tasydid (habbah), yang artinya satu kali. Adapun
penulis kitab Al Masyariq menyebutkan bahwa yang mengutip dengan

huruf ba' adalah Ibnu As-Sakan. Dia berkata, "Periwayat lainnya
mengutip dengan menggunakan huruf nun (hanah). Sementara

diriwayatkan bahwa makna habbah adalah satu kali." Dia juga
berkata, "Dikatakan juga makna habbah adalah terjatuh. Dikatakan
'fuadara habbat as-saif', artinya dia menjatuhkan pedang. Sebagian

berpendapat ia berasal dari kata habba artinya butuh hubungan intim."

Catatan

Ibnu Baththal mengklaim bahwa Imam Bukhari berpendapat

bahwa ucapan 'haram' diposisikan sebagai talak tiga. Dia
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menjelaskannya atas dasar asumsi itu. Dia berkata sesudah mengutip

perselisihan dalam masalah ini, "Dalam perkataan Masruq 'Aku tidak

peduli, aku mengharamkan istriku atau sepiring makanan', dan

perkataan Asy-Sya'bi, '[Ucapan] Engkau haram bagiku lebih mudah

daripada perbuatanku' perkataan ini adalah syadz'.Inilah yang ditolak

Imam Bukhari." Dia berkata, "Mereka yang berpendapat bahwa orang

yang mengharamkan istrinya dan dianggap sebagai talak tiga,

mengemukakan dalil berdasarkan Uma' tentang orang yang

menceraikan istrinya tiga kali, dimana istrinya haram baginya. Mereka

berkata, 'Oleh karena talak tiga mengharamkan istri terhadap

suaminya, maka kata haram atau pengharaman juga sama dengan talak

tiga'." Dia berkata, "Dalil inilatr yang disinyalir Imam Bukhari ketika

mengutip hadits Rifa'ah, sebab dia menjatukan talak tiga kepada

istrinya, sehingga tidak boleh rujuk, kecuali setelah istrinya dinikahi

orang lain. Demikian juga sikap mereka yang mengharamkan diri
mereka terhadap istri-istri mereka, sama seperti menceraikannya'."

Namun, apa yang dikatakannya ini perlu ditinjau kembali. Adapun

yang tampak dari madzhab Imam Bukhari bahwa hukum ucapan

'haram' kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Oleh

karena itu, dia memulai pembahasan di bab ini dengan perkataan Al
Hasan Al Bashri. Demikian kebiasaan yang dia lakukan dalam

masalah yang diperselisihkan. Nukilan dari sahabat atau tabi'in yang

pertama kali dikutipnya, itulah yang menjadi pilihannya. Cukup jauh

bagi Imam Bukhari untuk berdalil bahwa karena talak tiga

mengharamkan istri bagi sang suami, maka setiap pengharaman juga

memiliki hukum talak tiga, padatral jelas pembatasan ini tidak

berdasarkan dalil, karena talak satu juga mengharamkan perempuan

yang belum digauli secara, demikian pula talak ba'in (tidak bisa

dirujuk) mengharamkan perempuan yang sudatr digauli, kecuali

setelah diadakan akad baru. Begitu pula rujuk jika masa iddah-nya

telah berakhir. Maka pengharaman ini tidak terbatas pada talak tiga.

Begitu pula perempuan yang dijatuhi talak raj'i (talak yang bisa rujuk)

apabila pengharaman lebih umum daripada talak tiga, lalu bagaimana
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berdalil dengan yang umum untuk menetapkan yang khusus. Di antara

perkara yang menguatkan apa yang telah kami pilih adalah sikap

Imam Bukhari yang menyebutkan satu bab sesudah bab ini dengan
judul "Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah
bagimu", lalu disebutkan perkataan Ibnu Abbas, "Apabila seorang

mengharamkan istrinya, maka itu bukan sesuatu", sebagaimana yang
akan dijelaskan.

8. Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Allah
Menghalalkannya bagimu ?

,A, z c. . . t4 t..c 7 td c.t . . c . -,.cLo'.it'^; 4X;?1 4it #. i r; ".p *5; .o 'c' c 'y t). L- , , t) r-. l#-f
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5266. Dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair
sesungguhnya dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar

Ibnu Abbas berkata, "Apabila seseorang mengharamkan istrinya,
maka itu bukan sesuatu." Lalu beliau berkata, "sesungguhnya telah
ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Qs.
Al Ahzaab [33]: 2l)
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5267. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' mengaku bahwa dia

mendengar Ubaid bin Umair berkata: Aku mendengar Aisyah RA,

"sesungguhnya Nabi SAW biasa tinggal di tempat Zainab binti Jahsy

dan minum madu, lalu aku bersepakat dengan Hafshah, bahwa siapa

di antara kami yang didatangi Nabi SAW, maka hendaklah

mengatakan, 'Aku mencium bau maghafir darimu, engkau telah

makan maghafir'. Lalu beliau masuk kepada salah seorang di antara

keduanya, dan orang yang dimasuki berkata kepadanya seperti itu,

maka beliau berkata, 'Tidak mengapa, bahkan aku minum madu di
tempat Zainqb binti Jahsy, dan aku tidak akan mengulanginya'. Maka

turunlah ayat, 'Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa

yang Allah menghalalkannya bagimu', hingga firman-Nya, 'Jika

kamu berdua bertaubat kepada Allah... kepada Aisyah dan Hafshah...

dan firman-Nya 'dan ingatlah ketika Nabi SAW merahasiakan

pembicaraan kepada sebagian istri-istrinya' karena ucapan beliau

'Bahkan aku minum madu'."

J;rot{ |,iv qr" ir d)'^.:4G e yi'*i3|b ;
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5268. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA,
dia berkata, "Rasulullah SAW menyukai madu dan manisan. Biasanya

apabila pulang dari shalat Ashar, beliau masuk kepada istri-istrinya
dan mendekat kepada salah seorang mereka, lalu beliau masuk kepada

Hafshah binti Umar dan berada di sana lebih dari biasanya, aku pun

menjadi cemburu, dan aku bertanya tentang itu, lalu dikatakan

kepadaku 'Seorang perempuan dari kaumnya memberinya (Hafshah)

satu wadah kecil yang berisi madu, lalu dia memberi minum Nabi
SAW dari madu itu'. Aku berkata, 'Sungguh demi Allah aku akan

mengatur muslihat untuknya'. Aku berkata kepada Saudah binti
Zam'ah, 'Sesungguhnya beliau akan mendekat kepadamu, apabila

telah dekat kepadamu katakanlah, 'Engkau telah memakan maghafir',
maka beliau akan berkata kepadamu, 'Tidak!' lalu katakan kepadanya

'Apakah bau yang aku cium darimu?'. Beliau akan berkata kepadamu,
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'Hafshah telah memberiku minuman madu'. Katakan kepada beliau,
'Lebah penghasil madu itu memakan urfuth', dan aku juga akan

berkata demikian. Katakan juga engkau wahai Shafiyah seperti itu'."
Dia berkata, "Saudah berkata: Demi Allah, tidak beberapa lama

melainkan beliau telah berdiri di pintu dan aku ingin menyampaikan

kepadanya apa yang engkau perintahkan kepadaku, karena takut
kepadamu. Ketika beliau telah mendekat kepadanya, maka Saudah

berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah makan maghafir'. Beliau
berkata, 'Tidakt' Dia berkata, 'Lalu bau apakah yang aku cium
darimu?' Beliau berkata, 'Hafshah memberiku minuman madu'. Dia
berkata, 'Lebahnya telah memakan tumbuhan urfuth'. Ketika beliau

singgah padaku aku mengatakan seperti itu, dan ketika beliau singgah

pada Shafiyah, dia juga mengatakan yang sama, dan ketika sampai

kepada Hafshah dia berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau aku
beri minum dari madu itu?' Beliau bersabda, 'Aku tidak butuh
kepadanya'. Saudah berkata, 'Demi Allah, sungguh kita telah
malarangnya dari minuman itu'. Aku berkata kepadanya, 'Diamlah
engkau'."

Keterangan Hadits:

(Bab Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah
mengh a I a lkanny a b a gimu). D emlkian dinukil kebanyakan periwayat.

Dalam riwayat An-Nasafi tidak menyebutkan kata "bab" tetapi
sebagai gantinya disebutkan, "Firman Allah ta'aala."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al
Hasan bin Ash-Shabbah, dari Ar-Rabi' bin Nafi', dari Muawiyah, dari
Yahya bin Abi Katsir, dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari
Ibnu Abbas. Al Hasan bin Ash-Shabbah adalah .AJ Bazzar Washithi.
Dia tinggal di Baghdad dan dinyatakan tsiqah oleh mayoritas ulama,

namun dinyatakan layyin (kurang akurat) oleh An-Nasa'i. Imam
Bukhari mengutip riwayat darinya pada pembahasan tentang iman dan
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Shalat serta lainnya, tetapi dia tidak banyak menukil darinya. Imam

Bukhari meriwayatkan juga dari Al Hasan bin Ash-shabbah Az-

Za'faran| Namun, jika tercantum seperti ini, maka berarti dinisbatkan

kepada kakeknya, karena dia adalah Hasan bin Muhammad bin Ash-

Shabbah, dan dialah guru Imam Bukhari pada hadits kedua di bab ini.

Di antara guru-guru Imam Bukhari terdapat periwayat yang bernama

Muhammad bin Shabbah Ad-Daulabi. Imam Bukhari meriwayatkan

darinya pada pembahasan tentang shalat, jual-beli dan lainnya. Dia

bukanlah saudara Al Hasan bin Ash-Shabbah. Ada juga periwayat lain

bernama Muhammad bin Shabbah Al Jarjara'i. Riwayatnya dinukil

Abu Daud dan Ibnu Majah. Dia bukan Muhammad bin Ash-Shabbah

Ad-Daulabi. Kemudian di sana ada periwayat lain bernama Abdullah

bin Ash-Shabbah Al Aththar. Riwayatnya dinukil Imam Bukhari pada

pembahasan tentang jual-beli dan selainnya. Tidak ada seorang pun di

antara mereka yang memiliki hubungan saudara satu sama lain.

Pada sanad ini disebutkan "Dia mendengar Ar-Rabi' bin

Nafi"' yang seharusnya adalah "bahwa dia mendengar", tetapi kata

'bahwa' dihapus dalam penulisan tetapi dibaca ketika

mengucapkannya. Sungguh sedikit mereka yang menyitir hal ini

sebagaimana yang mereka sebutkan sehubungan dengan kata qaala

(berkata). Ar-Rabi' bin Nafi' adalah Abu Taubah. Dia lebih masyhur

dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Dia berasal dari

Halab dan singgah di Thursus. Riwayatnya dikutip para ahli hadits

yang enam 
-kecuali 

At-Tirmidzi- melalui perantara. Hanya Abu

Daud banyak meriwayatkan darinya tanpa perantara, meskipun

sesekali menukil juga melalui perantara. Imam Bukhari sempat

sezaman dengannya, tetapi aku tidak melihat Imam Bukhari mengutip

darinya dalam kitab ini tanpa perantara. Bahkan dia selalu

meriwayatkan darinya melalui perantara, hanya saja pada pembahasan

tentang pertanian, dia berkata, "Ar-Rabi' bin Nafi' berkata.. '", tetapi

dia tidak pernah menggunakan kata, "Ar-Rabi' menceritakan kepada

kami", maka saya tidak tahu apakah Imam Bukhari sempat bertemu
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dengannya atau tidak. Kemudian Imam Bukhari tidak mengutip

riwayat darinya kecuali di dua tempat ini. Muawiyah yang dimaksud

adalah Ibnu Salam dan gurunya Yahya serta yang sesudahnya terdiri
dari Tabi'in dalam satu deretan.

:? d trp 1; till (Apabila seseorang mengharamkan

istrinya, maka bukan sesuatu). Demikian dalam riwayat Al
Kasymihani. Namun, kebanyakan mayoritas menyebutkan dengan

bentuk mu'annats (enis perempuan) l{, dan yang dimaksud adalah

kalimat 'engkau haram bagiku' atau 'diharamkan' atau yang seperti

itu.
'SA1 pan dia berkata). Maksudnya, Ibnu Abbas. Dia

t,/

mendukung pendapatnya dengan firman Allah, d f<Juntuk mendukung pendapatnya dengan firman Allah, d F Ott itiJ

t;; i';,i.i,r Jil $ungguh telah pada [diriJ Rasulullah suri tauladan

yang baik bagimu). Dia mengisyaratkan hal itu kepada kisah
pengharaman, sebagaimana yang dijelaskan pada tafsir surah At-
Tahriim. Saya menyebutkan pada bab "seorang Laki-laki Menasehati

Anak Perempuannya" pada pembahasan tentang nikah ketika
menjelaskan hadits yang panjang dalam hal itu dari riwayat Ibnu
Abbas dari Umar, tentang perbedaan apakah yang dimaksud adalah

pengharaman madu atau pengharaman Mariyah. Dinukil juga di
tempat itu pendapat lain tentang sebab turunnya ayat tersebut, dan

saya jelaskan pula cara menggabungkan pendapaGpendapat tersebut.

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yangshahih dai Anas,

,? rtto:'e:i; .* Jj C ,a:y-"2;t 'i UG; *) * lo' ,,t2 ,!r tti

1o hr yi s iF e H' 6 ,;> ,qlr sJ^ jw ?ttr jj:a ,W?
(sesungguhnya Nabi SAW memiliki seorang budak perempuan yang

beliau gauli, lalu Hafshah dan Aisyah senantiasa mendesalcnya

hingga beliau mengharamkannya, maka Allah menurunkan ayat ini,
"Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah
menghalalkannya bagimu").Ini merupakan jalur paling shahih yang

rlil
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I4J

berda

o€i

FATHUL BAARI - 1O7



menyebutkan sebab turunnya ayat di atas. Ia memiliki riwayat
pendukung dengan status mursal yang diriwayatkan Ath-Thabari

dengan sanad yang shahih dat'r Zaid bin Aslam (seorang tabi'in
masyhur), dia berkata , e 'oi: AtJ.l?( *'t *o ht & n, J?; ,+Ai

,6t? * ,4;"t ,1\i ,Pt d,l 1' !?j U,Liui ,y.rr. fr. *.
Qi u_1dp ,q*i- r aq W 

',;t;t i:tAr ,!)b ?A W a' j_ru 6-:,tut

1i ii,r ,yi g '?:A e dt (Rasulullah SAW menggauli (Jmmu lbrahint

-anak beliau- di rumah sebagian istrinya, maka istrinya itu
berkata, "Wahai Rasulullah, di rumahku dan di atas tempat tidurku."
Akhirnya beliau menjadikan budak perempuannya itu haram bagi
dirinya. Istrinya berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana engkau

mengharamkan perkara yang halal bagi dirimu." Beliau bersumpah

kepadanya atas nama Allah untuk tidak mengaulinya, maka turunlah

[ayat], "Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah
menghalalkannya bagimu".). Zaid bin Aslam berkata, "Perkataan

seorang laki-laki kepada istrinya 'Engkau haram bagiku' adalah

sesuatu yang sia-sia, hanya saja dia harus membayar kafarat sumpah
jika dia bersumpah."

Mungkin yang dimaksud "bukan sesuatu" adalah penafian

talak, atau sesuatu yang umum daripada itu, tetapi kemungkinan
pertama lebih mendekati kebenaran. Hal ini dikuatkan oleh keterangan
pada pembahasan tentang tafsir dari Hisyam Ad-Dustuwa'i, dari

Yahya bin Abu Katsir melalui sanad ini, yaitu kalimat FJ- ,rt.;zJt e
(dalam hal haram yang harus dibayar dengan kafarat). Al Isma'ili
meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mubarak Ash-Shuri, dari

Muawiyah bin Salam, melalui sanad seperti hadits di bab ini, |7 t4.

tb:jgJ- |H e \;3i 'ir;t ,y'jt (Apabita seorang taki-taki

mengharamkan istrinya, maka sesungguhnya itu adalah sumpah yang

harus dia bayy kafaratnya). Oleh karena itu, diketahui bahwa

maksud :*d (bukan sesuatu), adalah bukan talak.
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An-Nasa'i meriwayatkan bersama Ibnu Mardawaih dari jalur
Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ;tE *; ttt

6tr g*X j ,tt4|!Ab |rA ,:s.k :)a ,6r; * e.f tt |>k jt,',Sut
y.s, * ,'i ji "j eJ rtr S;i 6 '?:F 't Ut 6: q> (sesungguhnya

seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, 'Aku menjadikan
istriku haram bagiku'. Dia berkata, 'Engkau berdusta, dia tidak
haram bagimu'. Kemudian dia membaca, 'Wahai Nabi mengapa

engkau mengharamknn apa yang Allah menghalalkannya bagimu'.
Setelah itu dia berkata kepada laki-laki tersebut, 'Engkau harus

membebaskan seorang budak'.). Seakan-akan Ibnu Abbas
menyarankan kepada orang itu agar membebaskan seorang budak,
karena dia mengetahui orang itu memiliki kecukupan, maka dia ingin
agar orang itu membayar kafarat yang lebih tinggi di antara kafarat

sumpah. Bukan berarti dia harus memerdekakan seorang budak. Hal
ini ditegaskan oleh keterangan terdahulu, yaitu wajibnya membayar
kafarat sumpah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang
kisah Nabi SAW minum madu di tempat sebagian istrinya. Dia
meriwayatkannya melalui dua jalur. Pertama, dari Ubaid bin Umair,
dari Aisyah. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa beliau minum madu

di rumah Zainab binti Jahsy. Kedua, dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, dari Aisyah. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau minum
madu di rumah Hafshah binti Umar. Demikianlah yang terdapat di
kitab Ash-Shahihain (Bukhari dan Muslim).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah,
dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi minum madu di tempat Saudah, dan

Aisyah serta Hafshah bersepakat seperti yang disebutkan dalam

riwayat Ubaid bin Umair, meskipun terjadi perbedaan tentang
perempuan yang memberi minum madu. Cara menyatukan perbedaan

ini adalah memahaminya sebagai kejadian yang berbeda-beda. Tidak
ada larangan te{adinya beberapa sebab untuk satu masalah. Jika harus
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menempuh metode tarjih (mengunggulkan salah satunya) maka

riwayat Llbaid bin Umair lebih kuat, karena sesuai dengan pernyataan

Ibnu Abbas bahwa kedua perempuan yang saling bersepakat itu
adalah Hafshah dan Aisyah. Lihat kembali keterangan terdahulu pada

pembahasan tentang tafsir dan talak berupa penegasan Umar terhadap

hal itu. Sekiranya Hafshah adalah perempuan yang memberi minuman

madu, niscaya dia tidak akan ikut dalam persekongkolan dengan

Aisyah. Namun, itu mungkin dipahami bahwa hal itu te{adi beberapa

kali. Demikian juga tentang pengharamannya, tetapi turunnya ayat

berkenaan khusus dengan kisah yang menyebutkan bahwa Aisyah dan

Hafshah yang bersepakat melakukan perbuatan tersebut. Mungkin
juga kisah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW minum madu di
tempatnya Hafshah sudah terjadi lebih dahulu. Asumsi ini menjadi

kuat, karena pada jalur Hisyam bin Urwah yang menyebutkan minum

madu di tempat Hafshah tidak menyinggung tentang ayat dan sebab

turunnya. Pendapat yang lebih kuat bahwa perempuan yang memberi

minum madu adalah Zainab bukan Saudah, sebab jalur Ubaid bin
Umair lebih akurat daripada jalur Ibnu Abi Mulaikah. Ia tidak

mungkin bersatu dengan jalur Hisyam bin Urwah karena di dalamnya

disebutkan bahwa Saudah termasuk yang sepakat dengan Aisyah

untuk mengatakan, 'Aku mencium bau maghafir'. Hal ini dikuatkan

oleh keterangan pada pembahasan tentang hibah dari Aisyah bahwa

istri-istri Nabi SAW terdiri dari dua kelompok; aku (Aisyah), Saudah,

Hafshah, dan Shafiyah berada dalam satu kelompok, sedangkan

Zainab binti Jahsy, IJmmu salamah, dan istri-istri Nabi yang lain

berada pada kelompok yang lain. Hal ini menguatkan bahwa Zainab

adalah istri yang memberi beliau minum madu. Oleh karena itu,
Aisyah cemburu kepadanya, karena dia bukan termasuk istri yang

berada dalam kelompoknya.

Kesimpulan di atas lebih tepat daripada penegasan Ad-Dawudi

bahwa penyebutan Hafshah sebagai istri yang memberi minum madu
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merupakan kesalahan, bahkan yang benar adalah Shafiyah binti
Huyay, atauZainab binti Jahsy.

Di antara mereka yang cenderung menempuh metode tarjih
adalah Iyadh, dan darinya Imam Al Qurthubi mengambilnya.
Demikian juga dinukil An-Nawawi dari Iyadh dan dia
menguatkannya. Iyadh berkata, "Riwayat Ubaid bin Umair lebih tepat,

karena sesuai dengan makna zhahir Kitab Allah, sebab di dalamnya
disebutkan, 'Dan ingatlah ketika keduanya saling bersepakat

terhadapnya'. Kata 'keduanya' terdiri dari dua perempuan dan tidak
lebih. Juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas dari (Jmar." Dia berkata,
"Seakan-akan nama-nama itu terbalik bagi periwayat iwayat yang
lain."

Pemyataan ini disanggah Al Karmani. Dia berkata, "Manakala
kita membolehkan hal seperti ini, maka hilanglah kepercayaan
terhadap sebagian besar riwayat." Al Qurthubi berkata, ..Riwayat yang
menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang bersepakat adalah
Aisyah, Saudah, dan Shafiyyah, tidaklah shahih, karena ia menyelisihi
teks Al Qur'an yang menyebutkan dengan kata ganda. Seandainya
seperti itu, niscaya akan disebutkan dengan kata yang menunjukkan
jamak untuk perempuan." Kemudian dia menukil dari Al Ashili dan
selainnya bahwa riwayat ubaid bin umair lebih shahih dan lebih
tepat.

Namun, apa yang menghalangi jika kisah Hafshah terjadi lebih
dahulu. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, maka beliau pun
meninggalkan minum madu tanpa mengharamkannya dan tidak ada

ayat yang turun berkenaan dengan itu. Kemudian ketika beliau minum
madu di rumah Zainab, maka Aisyah dan Hafshah bersepakat
mengucapkan perkataan tersebut, dan saat itulah beliau
mengharamkan minum madu sehingga turunlah ayat tersebut. Dia
berkata, "Adapun penyebutan Saudah disertai penggunaan kata ganda

untuk menyebutkan istri-istri Nabi yang bersepakat, ditinjau dari sisi
bahwa Saudah hanya sebagai pengikut Aisyah. Oleh karena itu, dia
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memberikan gilirannya kepada Aisyah. Jika yang demikian te{adi

sebelum penyerahan giliran itu, maka tidak ada halangan jika Nabi

masuk kepadanya. Adapun jika hal itu te{adi sesudahnya, maka tidak

ada halangan jika Nabi masih saja pergi mengunjungi Saudah,

meskipun dia sudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya tidak ada kepentingan

mengajukan alasan ini untuk melegitimasi hal tersebut, karena

penyebutan Saudah hanya ditemukan pada kisah minum madu di

tempat Hafshah dan tidak disebutkan kata ganda maupun tentang

turunnya ayat tersebut. Mengenai kisah minum madu di rumah Zainab

binti Jahsy telah ditegaskan bahwa Aisyah berkata, "Aku bersepakat

dengan Hafshah." Maka ini sesuai dengan apa yang ditandaskan oleh

Umar bahwa kedua perempuan yang bersepakat itu adalah Aisyah dan

Hafshah serta sesuai dengan makna zhahir ayat.

Saya menemukan riwayat pendukung tentang kisah minum

madu di rumah Hafshah dalam tafsir Ibnu Mardawaih dari Yazid bin

Ruman, dari Ibnu Abbas RA, dan riwayatnya memiliki derajat yang

bisa diterima. Saya sudah mengisyaratkan juga kepada redaksinya.

Dalam tafsir As-Sudi disebutkan bahwa minum madu tef adi di rumah

Ummu Salamah. Riwayat ini dikutip Ath-Thabari dan selainnya, tetapi

berita ini lemah, karena derajatnya mursal dan syadz.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Al Hasan bin

Muhammad bin Ash-Shabbah, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Atha',

dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah. Hajjaj yang dimaksud adalah Ibnu

Muhammad Al Mashishi. Atha' adalah Ibnu Abi Rabah. Pada sanad

ini dikatakan bahwa Atha' mengklaim. Para penduduk Hiiaz

menggunakan kata az-za'm (klaim) dengan arti "berkata" secara

mutlak. Dalam riwayat Hisyam bin Yusuf disebutkan dari Ibnu Juraij,

dari Atha' yang telah disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

6:+ q'A),* *;:;;*1e3[-oti P) # lo' .rP ,ptbi
'>t:; 

lS"rungguhnya ttaUi i,lW biasa tinggal di tempat Zainab binti
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Jahsy dan minum madu di sana). Dalam riwayat Hisyam disebutkan,
til;:o 'ek" 

i *r:'+'\3 qr::;- \etiau minum madu di tempat

Zainab, lalu tinggal di sana). Tidak ada perbedaan antara keduanya,
karena huruf wawu (dan) tidak menunjukkan urutan kejadian.

*tp (Aku pun saling berwasiat). Maksudnya, bersepakat.

Dalam riwayat Hisyam disebutkan, 'c-$tg yang berasal dari kata

aLtlJr (saling setuju/sepakat). Kata dasarnya adalah c.,iUrrt kemudian

huruf hamzah dihapus dan diganti menjadi ya'. Namun, kata 'cr\q
tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

'Si's rll-i'tti l\on*o siapa saja di antara kami yang beliau

datangi/masuki). Dalam riwayat Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad

disebutkan ,|yi 6 t:;:i bi giapa saja di antara kami yang dimasuki),

dengan mencantumkan kata 'ma' yang berfungsi sebagai tambahan
(mengukuhkan).

'Ai6 *i ,;!lv.. g)'q 'ti ,jl {s"runssuhnya aku mencium

bau maghafir darimu, engkau telah makan maghafir). Dalam riwayat
Hisyam kalimat, "engkau makan maghafir" disebutkan lebih dahulu,
dan sesudahnya disebutkan "sesungguhnya aku mencium." Kata
"engkau makan" adalah kalimat tanya, namun kata tanya dihapus
darinya. Pada semua naskah Shahih Bukhari disebutkan dengan kata
maghaafiir. Pada sebagian naskah Shahih Muslim tidak menyebutkan
huruf ya' (maghaafir). Iyadh berkata, "Yang benar adalah yang
menyebutkannya, karena ia merupakan pengganti dari huruf 'wawi
yang terdapat pada kata tunggalnya, hanya saja dihapus untuk
menyesuaikan dengan irama syair." Maksud kata tunggal adalah

bahwa kata maghaafiir adalah bentuk jamak dari kata mughfuur.
Terkadang digunakan huruf tsa' (mughtsuur) sebagai gNfti huruf fa'
(mughfuur). Demikian disebutkan Abu Hanifah Ad-Diniwari dalam
kitab An-Nabat. lbnu Qutaibah berkata, "Tidak ada dalam bahasa
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Arab, kata dengan pola mufurzl kecuali kata mughfuur, mughzuul

(salah satu nama jamur), munkhuur (salah satu nama hidung), dan

mughluuq, yaitu bentuk tunggal dari kata maghaaliiq." Dia berkata,

"Mughfuur adalah getah manis yang beraroma tidak sedap." Imam

Bukhari menyebutkan bahwa mughfuur serupa dengan getah yang

berada di pohon tempat menggembalakan unta (rimts), dan rasanya

masam. Namun getah yang disebutkan itu ada rasa manisnya.

Dikatakan 'aghfara ar-rimtsu', artinya getah tampak pada pohon itu.

Abu Zaid Al Anshari menyebutkan bahwa 'al mughfuur' juga terdapat

pada usyr (salah satu jenis pohon), ats-tsumaam (enis tumbuh-

tumbuhan), as-salaam (jenis pohon yang digunakan menyamak), dan

ath+halh (pohon sejenis pisang).

Kemudian terjadi perselisihan pada huruf mim pada kata

mughfuur. Menurut Al Farra', sebagai huruf tambahan' Namun

menurut mayoritas, merupakan huruf asli dalam kata itu' Kata ini

biasa juga dilafalkan dengan bunyi mighfaar atau maghfuur.

Sementara Al Kisa'i membacanya maghfar. Iyadh berkata, "Al
Muhallab mengklaim bahwa aroma maghafir dm urfuth adalah sedap,

tetapi hal ini menyelisihi konsekuensi hadits dan apa yang dikatakan

oleh para pakar bahasa. Barangkali Al Muhallab mengucapkan kata

qr (idak sedap) kemudian berubah menjadi tiL"L (bagus/sedap).

Atau dia berpatokan pada apa yang dinukil dari Al Khalil dan

dinisbatkan oleh Ibnu Baththal kepada kitab Al Ain, bahwa urfuth

adalah idhaah, sedangkan idhaah adalah semua pohon yang memiliki

duri dan jika dicabut niscaya memiliki aroma yang bagus menyerupai

aroma wangi perasan anggur. Atas dasar ini maka aroma 'urfuth'

adalah sedap, sedangkan aroma getah yang mengalir darinya tidak

sedap. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan dalam hal itu dan tidak

ada perubahan dalam penyalinan naskah. A1 Qurthubi meriwayatkan

di kitab Al Mffiim bahwa aroma daurrr urfuth adalah baik/sedap, tetapi

jika dimakan oleh unta maka baunya menjadi busuk, ini juga
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merupakan cara lain dalam memadukan kedua riwayat itu dan bahkan

sangat bagus.
.r,. i.U,i'u'! ,P ,Yli (Beliau masuk kepada salah satu di antara

keduanya). Saya betum menemukan keterangan tentang siapa di
antara keduanya yang dimaksud, tetapi saya kira dia adalah Hafshah.

minum madu"./. Demikian tercantum di tempat ini dalam riwayat Abu
Dzar dari syaikhnya. Para periwayat selainnya menukil dengan

redaksi, )tb U./ 5.1 (tidak, bahkan aku minum madu). Demikian

juga tercantum pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar oleh

semua periwayat, dan Imam Bukhari mengutipnya kembali melalui
jalur ini dengan sanad dan matan yang sama. Imam Ahmad dari

Hajjaj dan Muslim serta para penulis kitab ls-Sunan maupun kitab-
kitab Al Mustakhraj dari jalur Hajjaj juga meriwayatkan demikian,

maka tampak bahwa kata, o"t di tempat ini merupakan perubahan dari

kata ,.[1. Dalam riwayat Hisyam disebutkan, 'q?1

fr '*',1-: * 'Y,-i, 
6"ttou berkata, "Tidak,

madu di tempat Zainab binti Jahsy".).

fi Sti ,l: (Dan aku tidak aknn mengulanginya). Dalam

riwayat Hisyam ditambahkan, t:rri Uq eya I 'rJ; ni @an

sungguh alar telah bersumpah, jangan lcamu beritahu seorang pun

tentang itu). Berdasarkan tambahan ini tampak kesesuaian

perkataannya pada riwayat Hajjaj bin Muhamm ad, d. Ct 6 \ :*p
afi li,r ,Yi 6 i?,i Waf" turunlah [oyo|, 'll/ahai Nabi mengapa

engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu'.).

Iyadh berkata, "Keterangan tambahan ini dihapus dari riwayat Hajjaj

bin Muhammad sehingga alur pembicaraan menjadi rumit, dan

kerumitan itu hilang dengan sebab riwayat Hisyam bin Yusuf." Al

* ;|ii
tetapi aku

.I JUi

minum
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Qurthubi dan selainnya berdalil dengan kalimat, 'r>.it; loku t"toh

bersumpah), bahwa kafarat yang diisyaratkan pada firman Allah
dalam surah At-Tahriim 166l ayat 2, Sif.J;-i U 'A ?tt gjt U

(sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian

membebasknn diri dari sumpahmu), adalah sumpah yang diisyaratkan
oleh sabdanya, "Aku telah bersumpalt". Artinya kafarat tersebut

disebabkan oleh sumpah bukan sekadar pengharaman. Ini merupakan

penetapan dalil yang cukup kuat bagi mereka yang mengatakan,

"Pengharaman adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan dan tidak ada

kafarat hanya dengan pengharaman itu." Kemudian sebagian mereka

memahami kalimat "aku telah bersumpah" dengan arti
'pengharaman', tetapi ini jauh dari kebenaran.

i' Jl ,;.F ul. (Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah).

Maksudnya, beliau membaca dari awal surah sampai kalimat ini.

zZ;;'1{:!;i.'Jui (Beliau berkata kepada Aisyah dan Hafshah).

Maksudnya, pembicaraan itu ditujukan kepada keduanya. Dalam

riwayat selain Abu Dzar disebutkan, ?tt S;f 6'i;; e}t 6: t-> U;"
(1' Jl t;:F'ol.-1f Jf, U lUoto turuntah [ayatJ, "Wahai Nabi

mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya

bagimu 
-hingga 

frrman-Nya- jika kamu berdua bertaubat kepada

Allah). Riwayat ini lebih jelas daripada riwayat Abu Dzar.

)e U.f ,1. ,l:p. ry:fil f 4Ut ?t 5g (Dan ingattah

ketika Nabi membicarakan suatu peristiwa secara rahasia kepada

salah seorang dari isteri-isterinya (Hafshah)', dikarenakan

perkataannya "Bahkan alan minum madu".). Bagian ini merupakan

kelanjutan hadits. Awalnya saya mengira ia termasuk judul bab dari

Imam Bukhari sesuai makna zhahir yang akan saya sebutkan dari

riwayat An-Nasafi, hingga saya mendapatkannya disebutkan pada

akhir hadits yang dikutip Imam Muslim. Seakan-akan maknanya,

"Adapun maksud firman Allah, 'Dan ingatlah ketika Nabi
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membicarakan suatu peristiwa secara rahasia kepada salah seorang

dari istri-istrinya (Hafshah)', dikarenakan perkataannya'Bahkan aku

minum madu'." lntinya ayat ini masuk dalam ayat-ayat yang

terdahulu, karena disebutkan sebelum firman-Nya, 1' Jl S.$ \ llit<n

kamu berdua bertaubat kepada Allah). Riwayat-riwayat dari Imam

Bukhari sepakat akan hal ini, kecuali An-Nasafi yang mencantumkan

sesudah perkataan "Maka turunlah 'Wahai Nabi mengapa engkau

mengharamkan apa yang Atlah menghalalkannya bagimu', satu

pernyataan, "Firman Allah, 'Jikn kamu berdua bertaubat kepada

Allah... untuk Aisyah dan Hafshah... Dan ingatlah ketika Nabi

membicaraknn suatu peristiwa secara rahasia kepada salah seorang

dari istri-istrinya (Hafshah)' terhadap sabdanya, 'Bqhkan aku minum

madu'," maka dia menjadikan kelanjutan hadits sebagai judul bagi

hadits yang selanjutnya. Namun, yang benar adalah yang tercantum

pada riwayat mayoritas, karena sesuai dengan riwayat Muslim dan

selainnya bahwa pernyataan itu masih kelanjutan hadits Ibnu Umair.

's$rt ,j-at'v.;- &'t * ht ,-P :, ly,t tsk (Rasulullah

SAW menyukai madu dan manisan). Dia memisahkan bagian ini dari

hadits sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang

makanan dan minuman serta pada selain keduanya dari jalur Abu

Usamah, dari Hisyam bin Urwah. Dalam kutipannya kata 'manisan'

disebutkan lebih dahulu daripada 'madu'. Sementara dalam

mendahulukan salah satunya mempunyai alasan tertentu. Alasan

penyebutan madu lebih dahulu, karena keutamaannya, sebab ia

merupakan asal dari semua manisan. Selain itu madu adalah satu

sedangkan manisan terdiri dari beberapa komposisi. Kemudian alasan

penyebutan manisan lebih dahulu, karena keumuman dan

keragamannya, sebab ia dibuat dari madu dan selainnya. Hal ini tidak

termasuk menyebutkan kata umum sesudah kata khusus sebagaimana

diklaim oleh sebagian mereka.
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Kata al hulwu disebutkan dalam sebagian riwayat dengan kata

al hulwaa'. Kebanyakan riwayat dari Abu Usamah menyebutkannya

dengan tanda mad (panjang), dan pada sebagiannya tidak, dan versi ini
merupakan riwayat Ali bin Mishar. Aisyah menyebutkan ini di awal

hadits sebagai awal kisah madu yang akan dia sebutkan. Saya akan

menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan manisan dan madu

secara panjang lebar pada pembahasan tentang makanan.

It t Jidt t5! i,;€ 5 (Biasanya apabila pulang dari shalat

Ashar). Demikian dikutip oleh kebanyakan periwayat. Namun mereka

diselisihi oleh Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah, dia

Humaid dalam tafsirnya dari Abu An-Nu'man dari Hammad. Hal ini
dikuatkan riwayat Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas, di dalamnya

disebutkan , iW e * &t * 6'"l' : * kt ,b lt J"ij i)s )
'#';r.;ir;rir;r {.u.,P ,g\'j.}^:'3r u ;- ii7;ar,,*)
t^lb oG ,*tbl, i'y" oS ti,.5 ,U -&n-t @iotanya Rasulullah SAW

apabila selesai shalat Shubuh, beliau duduk di tempat shalatnya dan

orang-orang duduk disekitarnya hingga matahari terbit, kemudian

beliau masuk kepada istri-istrinya seorqng demi seorang dan memberi

salam kepada mereka serta mendoakan merekn. Apabila sampai pada

hari giliran salah seorang dari merekn, beliau pun tinggal padanya).

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Mardawaih. Dalam hal ini mungkin

dilakukan penggabungan bahwa yang terjadi pada awal siang adalah

salam dan doa, sedangkan yang terjadi di akhir siang disertai duduk

dan bercakap-cakap, hanya saja yang akurat dalam hadits Aisyah
adalah penyebutan shalat Ashar, dan riwayat Hammad bin Salamah

adalah syadz (menyalahi yang lebih tsiqah).

Y.U. sb ,F (Beliau masuk kepada istri-istrinya). Dalam

riwayat Abu Usamah disebutk *, t:.U, rll :Ei (Beliau berjalan kepada

istri-istrinya). Kata ajaaza terkadang digunakan dengan arti melalui
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satu jarak. Inilah makna yang terdapat dalam hadits, J:ti ii,t $l Lfti

iV" U (Maka aku dan umatku menjadi yang pertama melewati),

yakni yang pertama melewati jarakshirath.
t to r.i
W f4 (Beliau mendeknt kepada mereka). Maksudnya,

mencium dan bercumbu tanpa melakukan jima' seperti pada riwayat
yang lain.

'#rti (Beliau tertahan). Maksudnya, tinggal dan menetap di

tempatnya. Abu Usamah menambahkan tli!9 (padanya).

d.t ,f UU (Aku bertanya tentang itu). Dalamhadits Ibnu

Abbas disebutkan penjelasan tentang itu, zb,ii * L*r 13J.tb'o:5:6

Vle ;pia 
'e-t; 

db 
'J;'s 

ti1 ,Lr;a$r q 'JA" 6:rb z* f-;;;r:, lUiui

'{A- 6 ,tP6 (Aisyah mengingkari perbuatan beliau yang tinggal di

tempat Hafshah, maka dia berkata kepada Juwairiyah [perempuan
dari HabasyahJ yang ada di tempatnya yang biasa dipanggil
Khadhra', 'Apabila Nabi masuk kepada Hafshah, maka masuklah

engkau kepada Hafshah dan lihatlah apa yang beliau lalatkan'.).

JJ z<L V'it 'U iryr qS c:,tai 6eorang perempuan dari

kaumnya menghadiakan satu bejana kecil berisi madu kepadanya).

Saya belum menemukan keterangan tentang nama perempuan yang

menghadiahkan ini. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, ,.:;,-9 6
*.At 'A ,y* t4i. L<L'rktJ, (Sesungguhnya dihadiahkan kepada

Hafshah satu wadah yang berisi madu dari Tha'ifl.

* ;$ i!1 :*1 * i:i$'-xi 1lt " berkata kepada Saudah

binti Zam'ah, "sesungguhnya betfau akan mendekat kepadamu").

Dalam iwayatAbu Usam ah, ,fib Jrt tsliit ,Q aitis'tl |$.i'of t
* ;6 (Aku menyebutknn yang demikian kepada Saudah dan aku

berkata kepadanya, "Sesungguhnya jika beliau masuk kepadamu
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niscaya akan mendekat kepadamu".).Dalam riwayat Hammad bin

Salamah disebutkan, t*1.,'r3 6 ,i6 $9 ,Wu) 'i;rx j;r;;l &||s tst

/6, ry ,r!.'P Qika beliau masuk kepada salah seorang di antara

kamu, maka hendaklah dia memegang/menutup hidungnya. Jika

beliau bertanya, "Mengapa? " Maka katakan, "Bau maghafir").
:." .. a. ',F z;."r, Lbl, g.;iA @afshah memberiku minum minuman

madu).Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan , W e 6\
t_, t,. _,..'-,Zrit q;,iL (Sesungguhnya ia adalah madu yang diminumknn

kepadaku oleh Hafshah).

?Sh (Memakan). Kata 'r{|1, artinya lebah yang madunya

engkau minum ini, ia telah makan dari pohon yang terkenal dengan

nama urfuth. Asal makna kata jaras adalah suara yang samara/lirih.

Kata jaras dengan arti demikian digunakan dalam hadits tentang sifat
"i, t .z t

surga, "r4t Af 'g,*t- piaengar suara burung). Kata jaras tidak

dipakai dengan arti 'memakan', kecuali untuk lebah. Al Khalil
berkata, "Kalimat 'jarasat an-nahlu al 'asala', artinya lebah itu
menghisap madu." Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan,

J.ulir t4S;'ct'h Qebahnya telah menghisap 'urfuth). Kata ganti 'nya'

di sini adalah untuk madu sebagaimana tercantum dalam riwayatnya.

}J'it @rfuth). Yaitu pohon yang menghasilkan maghafir.

Ibnu Qutaibah berkata,"Ia adalah tumbuhan yang pahit dan memiliki

daun-daun yang lebar, merambat di atas tanah, memiliki duri dan buah

yang putih seperti katun mirip kancing baju, dan baunya busuk. Saya

(Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan pada pembicaraan Iyadh dari

Al Muhallab apa yang berkenaan dengan bau urfuth.

'zgA u- $1 d,j', (Dan katakanlah engkau wahai Shafiyah).

Maksudnya, Shafiyah binti Huyay, Ummul Mukminin. Dalam riwayat

Abu Usamah disebutkan, L** g" *1 p:y: (Dan katakanlah ia wahai
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Shafiyltak), yakni katal<anlah perkataan yang telah aku ajarkan kepada

Saudah. Abu tisamah menambahkan clala.m riwayatnya, *t S';j Ok',
,a.t. to otc.i ,i. t.,.-,'., .i. \ 'g_r' of Jrr- rrl g, gi_ p-) * isr .rl.a (Rasulullah SAW merasa

sangat berat jika didapatkan darinya aroma yang tidak baib. Dalam
riwayat Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas disebutkan , ,lr,:, "*1 O€ 1,,

' ,. , . ,o . . o t t a '

;-* & + -q'i_ tsi $e(sesuatu yang paling berat bagi beliau adalah

dfdapatkan darinya bau yang tidak sedap). Dalam riwayat Hammad
bin Salamah disebutkun, 3li.ir 

-N" 
U, Af & '+ '+";- oi tSJ ig3

(Beliau tidak suka jika didapatkan darinya bau yang tidak sedap,

karena beliau didatangi malaikat). Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi
Mulaikah dari lbnu Abbas, *tl' U.}' +'+'ibi'q" i;€1 @eliau

menyukai jika didapatkan darinya aroma yang harum).

ari"2ui oi b'r)(t lqt ,rb iri bi rr 'i 6 lti ,isViris ,Uu

* 6? y, €3i (Dia berkata, "saudah berkata, ,Demi Allah, tidak

berapa lama kecuali beliau telah berdiri di pintu, dan aku pun ingin
memulai kepadanya apa yang engkau perintahkan kepadaku karena
rasa takut terhadapmu'."). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan,

d- aii #)u.'o)ss.i oi t:;.'s U !,t ,'r;? ,SF di i::V ob F ili
(Ketika beliau masuk kepada Saudah. Dia [AisyahJ berkata, "saudah
berkata, 'Demi Allah, sungguh hampir-hampir aku segera
menyampaikan kepada beliau apa yang engkau katakan kepadaku).
Pada kebanyakan riwayat disebutkan 'isd aan kata mubaada'ah

(memulai). Namun, pada sebagiannya disebutkan ii-rUf 6s13sal dari

kata munaadah (menyeru). Adapun kata, ubaadirahu pada riwayat
Abu usamah berasal dari kata mubaadaraft (segera). Dalam riwayat
Al Kasymihani, Al Ashili, dan Abu Al Waqt disebutkan seperti yang
pertama, yaitu 'isS.i. Adapun dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan
t, -lqrut.
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u.s ,y 'n uo'* al ,rt (s ;d,t 'F u 'i Ut tt; rlti 6etrtca

beliau datang kepadaku aku mengatakan seperti ilu, ketika beliau

pergi kepada Shafil,yah dia mengatakan kepadanya sama seperti itu).

Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu dengan kata

naltwa (serupa) ketika menisbatkan perkataan kepada Aisyah, dan

menggunakan kata mitsl (sama) ketika menisbatkan kepada Shafiyah.

Sepertinya rahasia dari itu semua adalah, karena Aisyah yang

merencanakan hal itu maka dia mengungkapkan dengan kata yang

menyenangkan perasaannya saat itu, sehingga dia mengatakan kata

nahwa (serupa) dan tidak mengatakan mitsl (sama). Adapun Shafiyah

hanya diperintah mengucapkannya sehingga tidak ada andil dalam hal

itu, karena kalau dia merubah kalimat itu niscaya dia khawatir akan

dimarahi oleh orang yang memerintahkannya. Oleh karena itu,

diungkapkan dengan kata mitsl (sama). Inilah perbedaan penggunaan

kedua kata tersebut menurut saya. Kemudian saya meneliti kembali

redaksi Abu Usamah dan menemukannya menggunakan kata mitsl

(sama) di kedua tempat itu, dan saya pun menduga bahwa perubahan

tersebut hanya berasal dari para periwayat.

& jt i$ tili (Ketika beliau berkeliling kepada Hafshah).

Maksudny u, oiduhari kedua.

4 ). aq? 1 (Alat tidak membutuhkarc,). Seakan-akan beliau,., Y.

menjauhinya karena adanya kesepakatan tiga orang istrinya untuk

menjauhi beliau akibat bau tidak sedap karena meminum madu,

sehingga beliau pun meninggalkannya untuk menghilangkan dampak

tersebut.

:,. , ,, '_. .'ot? JF (Saudah berkata).Ibnu Abi Usamah menambahkan

dalam riwayatnya, ilrr otii (Maha Suci Atlah).

t,.,, .'-i'06? :tiJ :ti (Demi Allah, sungguh kita telah

mengharamkanny a). Maksudnya, kami mencegahnya.
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1.

2.

of;, ,raf ',ti 6tu berkcrtct kepadanya, "Diantlah engkatt").

Seakan-akan dia khawatir bahwa hal itu akan tersebar dan terbukalah
siasat yang telah disusunnya terhadap Hafshah.

Pelaiaran vans dapat diambil

Cemburu merupakan tabiat dasar perempuan.

Apa yang dilakukan orang yang cemburu dapat ditolerir,
seperti melakukan muslihat untuk mengatasi saingannya

dengan cara apapun. Imam Bukhari memberi judul hadits ini
pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat, "Apa yang

tidak disukai dari Muslihat Istri terhadap Suaminya dan

Wanita-wanita Madunya."

Mengambil yang jelas dalam setiap urusan dan meninggalkan
masalah mubah yang samar, karena khawatir terjerumus pada

sesuatu yang terlarang.

Ketinggian derajat Aisyah di sisi Nabi SAW hingga madunya
pun segan dan menaatinya dalam semua yang

diperintahkannya, sampai terhadap suami yang merupakan
manusia paling tinggi kedudukannya.

Isyarat akan sikap wara' Saudah, karena adanya penyesalan

atas apa yang telah dilakukannya, sebab pada awalnya dia

setuju mengatasi tingginya kedudukan Hafshah atas mereka

dengan lamanya beliau duduk di sisinya karena minum madu.

Untuk mencapai maksud tersebut dia melihat untuk memutus
perbuatan minum madu yang menjadi sebab beliau tinggal
lama di sisinya. Namun, sesudah itu dia mengingkari
perbuatannya, karena mengakibatkan Nabi SAW terhalang

untuk melakukan sesuatu yang pada mulanya beliau
menyukainya, yaitu minum madu. Di tambah lagi pengakuan

Aisyah bahwa dia yang menyuruh untuk melakukan hal itu,

J.

4.

5.
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6.

7.

maka Saudah merasa heran atas apa yang te{adi pada mereka
dan dia tidak mengingkari secara tegas dan tidak juga
menanggapi Aisyah ketika berkata kepadanya, "Diamlalf,,
bahkan dia menaatinya dan diam karena segan terhadap
Aisyah. Dia segan karena mengetahui kecintaan Nabi SAW
terhadap Aisyah melebihi kecintaan beliau terhadap istri-
istrinya yang lain. Oleh karena itu, dia khawatir jika
menyelisihi Aisyah niscaya Aisyah akan marah kepadanya,

dan jika Aisyah marah kepadanya maka tidak ada jaminan jika
perasaan Nabi SAW juga ikut terganggu karenanya dan dia
tidak mampu menanggung hal itu. Inilah makna ketakutan

Saudah terhadap Aisyah.

Yang menjadi patokan dalam pembagian giliran adalah malam
hari. Sedangkan pada siang hari boleh berkumpul dengan

semuanya, tetapi dengan syarat tidak te{adi hubungan intim
kecuali bersama perempuan yang menjadi gilirannya.

Menggunakan kata-kata kiasan dalam hal-hal yang tabu untuk
disebutkan secara terang-terangan berdasarkan perkataannya

pada hadits "mendekat kepada mereka", dengan maksud
mencium mereka dan yang seperti itu. Hal ini diindikasikan
perkataan Aisyah kepada Saudah, "Apabila dia masuk
kepadamu sesungguhnya dia akan mendekat kepadamu, maka
katakanlah kepada beliau, 'Sesungguhnya aku mendapati ini
dan itu'." Tentu saja hal itu terjadi jika mulut mendekat ke
hidung terutama sekali jika bau itu tidak menyebar. Bahkan
kondisi ini menunjukkan bahwa bau itu tidak tersebar.

Sekiranya tersebar tentu sudah tercium langsung oleh Nabi dan

beliau akan mengingkarinya. Kalau dikatakan bahwa bau itu
ada, maka tidak terlalu tercium. Jika demikian tentu tidak
didapatkan dengan sekadar duduk bersama dan berbicaratanpa
mendekatkan mulut ke hidung.

I24 - FATHUL BAARI



9. Tidali ada Talak sebelum Nikah

"u\Pi, ! *$"i;t"it ttr ry,,,T ,ylr td.i 11 :;t;
", 

tl.'. .,,1,o, -o o 6'oi. otzl -: 6, , -- o i

-a_g+l cLgi3J:ri 9+ g ge o$ t"c9 ;a.e"-+i dl

\,
all ,los rVJ J

. ' t   a. ta ''r;. -"r>Ult ,Ir "V ,/* ,jt Jtss (y.r+ 6lr. ,fi'.,.3
flt ; i't'-i't ,,';:it i *'t ,P'* |tr.t e 6'r';-') .-atAt

1.,,or' ,'.,,1, :,r, o ),, cz c ). o,t, zo tt, c. o'-rk;i iliij Lb i nr *"./ &r *3;r*)t *; fi ,sl,

oit; pc, rul'i i ; *j i""i r i",*',
;; i 96: *.: / /,G3 * i lGi:Wd*'' *0
i,*')t* ; ..l,dfs :.,lu-i :6 .c otllri f i Ht

,rfu1q:,"-s;H0 
?f ;. s-*s

Firman Allah, "Hai orang-orang yong trri*on,' opo'bilo'kamu
menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali
tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah
mereka itu dengan cara yang sebaik-bailotya. " Ibnu Abbas berkata,
"Allah menjadikan talak sesudah nikah." Diriwayatkan dalam hal itu
dari Ali, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar
bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Aban bin
Utsman, Ali bin Husain, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Al Qasim, Salim,
Thawus, Al Hasan, Ikrimah, Atha', Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid,
Nafi' bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar,
Mujahid, Al Qasim bin Abdurrahman, Amr bin Harim, dan Asy-
Sya'bi, bahwa dia tidak ditalak.

J+ 
"y
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Keterangan Hadits:

(Bab tidak ada talak sebelum nikah, dan firman Allah, "Hai
orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum

kamu mencampurinya maka seknli-kali tidak wajib atas mereka
'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah
mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya."). Dalam riwayat Abu Dzar kalimat "Tidak ada talak
sebelum nikah", tidak dicantumkan. Dalam versinya disebutkan, "Bab

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita

mukminah...", dia menyebutkan ayat hingga firman-Nya, "'iddah
bagimu",lalu menghapus yang lainnya seraya menyebutkan "ayal".

Adapun An-Nasafi hanya mencantumkan, "Bab Wahai orang-orang
yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita yang beriman ...
ayat." Menurut Ibnu At-Tin, sikap Imam Bukhari yang berdalil
dengan ayat ini untuk menunjukkan tidak te{adinya talak, tidak
memiliki dasar dan hubungan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam
ayat tersebut tidak ada dalil, karena ayat tersebut merupakan kabar

tentang peristiwa terjadi talak sesudah nikah, namun tidak ada

pembatasan dan tidak ada di dalam konteks hadits keterangan yang

menunjukkan ke arah itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang

berhujjah dengan ayat ini untuk mendukung pandangan tersebut

sebelum Imam Bukhari adalah Abdullah bin Abbas RA, sebagaimana

yang akan saya sebutkan.

g(lt u;OiAi.Jr ht ,h :stV jt 'Saj gonu Abbas berkata,

"Allah menjadikan talak sesudah nikah".). Riwayat muallaq ini
merupakan penggalan atsar yang diriwayatkan Imam Ahmad dari

Harb, dari jalur Qatadah, dari Ikrimah. Lalu Imam Ahmad berkata,

"Sanad-nya jayyid." Al Hakim meriwayatkan dari Yazid An-Nahwi,
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apa yang dikatakan Ibnu
Mas'ud, jika benar dia mengatakannya, maka itu adalah kekeliruan
dari seorang alim, yakni tentang seseorang yang berkata, 'Apabila aku
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menikahi si fulanah, maka dia dicerai'. Allah berfirman dalam surah

Al Ahzaab [33] ayat 4s, ii-.;iiL i pqilt'FJ bt tyl i";nt 6 i-

(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka). Tidak
dikatakan,'Jika kamu menceraikan perempuan-perempuan yang

beriman, kemudian kamu menikahi mereka'."

Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya

-melalui 
jalur lain- dari Sa'id bin Jubair, "Ibnu Abbas ditanya

tentang seorang yang berkata, 'Jika aku menikahi si fulanah, maka dia
ditalak', maka dia berkata, 'Bukan sesuatu, hanya saja talak itu
terhadap apa yang dimiliki'. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud
berkata, 'Apabila dia menetapkan waktu, maka berlaku seperti apa

yang dia katakan'. Dia berkata, 'semoga Allah merahmati Abu
Abdurrahman, sekiranya sebagaimana yang ia katakan niscaya Allah
akan berfirman; Jika kamu menceraikan perempuan-perempuan yang
beriman, kemudian kamu menikahi mereka'." Abdurrazaq
meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia ditanya oleh Marwan tentang sanak

keluarganya yang menetapkan terhadap seorang perempuan bahwa
jika dia menikahkannya niscaya perempuan itu ditalak. Ibnu Abbas

berkata, 'Tidak ada talak hingga dinikahi, dan tidak ada pembebasan

budak hingga dimiliki'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adam (Maula Khalid), dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang seorang yang berkata,

"Setiap perempuan yang aku nikahi, maka dia ditalak", bahwa itu
tidaklah dianggap sesuatu, karena Allah berfirman, tlt tr;aT elt 6 U-

ar-lr .. .gqiSt'i* (Wahai orang-orang beriman jikn kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman ...ayat). Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkafflya dari jalur ini sama sepertinya. Kami

meriwayatkannya dengan jahx marfu'dalam kitab Fawa'id Abu Ishaq

bin Abu Tsabit dengan sanad-nya hingga Abu Umayyah Ayyub bin
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Sulaiman, dia berkata, "Aku menunaikan haji tahun 113 H. Aku
masuk kepada Atha', lalu ditanya tentang seorang laki-laki yang
ditawarkan kepadanya seorang perempuan untuk dinikahinya, lalu dia
berkata, 'Pada hari aku menikahinya dia tertalak selamanya'. Dia pun
berkata, 'Tidak ada talak pada apa yang ikatan pernikahannya tidak
dimiliki'." Hal ini dinukil dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, tetapi
dalam sanad-nya terdapat seorang yang tidak diketahui.

* i. f s,1t ;:J'i.rtVt *:it i. *t,.p'*.rrl3 e a'i.j-:

i *i g."'t * i *', o& i outzj ;1r # /.!'*i r'j'
$ i tAj **, .u. lq :wt a;*i $ry civi nJ.r-j n-tatr, ;
*"j' * i.fa'i )ewj f- l.o.j s i *i, # ,u e6t
bii,t ) qr',#ti f i ,f; (Diriwayatkan *niorr itu dari Ati, Sa,id

bin Al Musayyab, urwah Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman,
ubaidillah bin Abdillah bin utbah, Aban bin (Jtsman, Ali bin Husain,
Syuraih, Sa'id bin Jubair, Al Qasim, Salim, Thawus, Al Hasan,
Ilcrimah, Atha', Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi, bin Jubair,
Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin yasar, Mujahid, Al easim bin
Abdurrahman, Amr bin Harim, dan Asy-sya'bi, bahwasanya ia tidak
ditalak). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari cukup
menyebutkxr atsar-atsar yang dia kutip, dan tidak menyebutkan satu
riwayat marfu'. Dia mengisyaratkan dengan atsar-atsar ini kepada
apa yang akan sayajelaskan.

Atsar dari Ali tentang hal itu diriwayatkan Abdurrazzaq dari
jalur Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "seorang laki-laki bertanya
kepada Ali seraya berkata, 'Aku berkata jika aku menikahi si fulanah,
maka dia ditalak'. Ali berkata, 'Bukan sesuatu,.,, para periwayatnya
tsiqah (terpercaya), kecuali bahwa Al Hasan tidak mendengar
langsung dari Ali. Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Al
Hasan, dari Ali dan dari An-Nazzal bin Sabrah dari Ali. Diriwayatkan
juga melalui jalur marfii' seperti yang dikutip Al Baihaqi dan Abu
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Daud dari Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy, bahwasanya dia
mendengar pamannya Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsy berkata:

Ali bin Abi Thalib berkata, Oyt I &t # 1o' ,,lr it J'y':'a'&
i,l U. fr \t ,?&. F. a 1l (Aku menghafal dari Rasulullah SAW

bahwa tidak ada talak kecuali sesudah nikah, dan tidak dinamakan

yatim sesudah mencapai usia baligh). Hadits ini dinukil sesuai versi
Al Baihaqi. Adapun versi riwayat Abu Daud dikutip secara ringkas.

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari jalur lain dari Ali secara

panjang lebar dan diriwayatkan Ibnu Majah secara ringkas meskipun

sanad-nya lemah.

Atsar Sa'id bin Al Musayyab diriwayatkan Abdunazzaq dari

Ibnu Juraij, Abdul Karim Al Jazai mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya dia bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, Sa'id bin
Jubair, dan Atha' bin Abi Rabah, tentang talak seseorang sebelum

menikah, maka mereka berkata, "Tidak ada talak sebelum nikah,
meskipun dia menyebut nama perempuan yang dimaksud, ataupun

tidak menyebut namanya." Sanad-nya shahih. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Al Musayyab,

dia berkata, "Tidak ada talak sebelum menikah." Sanad-nya shahih.

Sa'id bin Manshur berkata, Husyaim menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, i8
,",!,b',e tJ,^i'*"rT ltt ,jd hi eit 6 ,itii ,-3it i b Ji U:
'i';lut \vi#-;;Si lx. e"ri I ,htjt 'i',:tt rW;;"1 € ,"*t 'i'|lut

U:;;- l'i',{AGS ,"t* (Seorang laki-taki datang kepada Sa'id bin

Al Musayyab dan berkata, 'Apa yang engkau katakan tentang seorang

laki-laki yang mengatakan: Jika alru menikahi si fulanah, maka dia
ditalak?' Sa'id berkata kepadanya, 'Berapa mahar yang dibayarnya?'
Laki-laki itu berknta, 'Dia belum menikahinya bagaimana dia

memberiknn mahar kepadanya?' Maka Sa'id berkata kepadanya,

'Bagaimana dia menceraiknn orang yang belum dinikahi[nyaJ?').
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Atsar Urwah bin Az-zubair diriwayatkan Sa'id bin Manshur,

dia berkata; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah bahwa bapaknya berkata, 9U' J* P'ti 9W k
,y5'Ai (Semua talak atau pentbebasan buelak sebelum dintiliki aclalah

batil). Sanad riwayat ini shahih.

Adapun atsar Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ubaidillah bin

Abdullah disebutkan dalam sa1ot atsar secara bersamaan dari Sa'id bin

Al Musayyab dan tiga orang yang disebutkan sesudahnya ditambah

dengan Abu Salamah bin Abdunahman. Ya'qub bin Sufyan dan Al
Baihaqi meriwayatkan melalui jalurnya, dari Yazid bin Al Had, dari

Al Mundzir bin Ali bin Abi Al Hakam, sesungguhnya putra saudara

laki-lakinya meminang anak perempuan pamannya, lalu mereka

berselisih pada sebagian perkara, maka si pemuda itu berkata, "Dia
ditalak jika aku menikahinya, hingga aku memakan ghadhidh." Dia
berkata, "Ghadhidh adalah pucuk kurma jantan." Kemudian mereka

menyesali apa yang telah terjadi. Al Mundzir berkata, "Aku akan

mendatangkan kepada kamu keterangan tentang itu." Dia berangkat

kepada Sa'id bin Al Musayyab dan menceritakan kepadanya, maka

Ibnu Al Musayyab berkata, "Tidak ada suatu kewajiban atasnya, dia

menceraikan apa yang belum dia miliki." Dia berkata, "Kemudian aku

bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair dan dia mengatakan seperti itu.

Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdunahman dan dia

mengatakan seperti itu. Lalu ahu bertanya kepada Abu Bakar bin
Abdurrahman bin A1 Harits bin Hisyam dan dia mengatakan seperti

itu. Setelah itu aku bertanya kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah

bin Mas'ud, dan dia mengatakan seperti itu. Lalu aku bertanya kepada

Umar bin Abdul Aziz, dan dia berkata, 'Apakah engkau telah bertanya

tentang hal itu pada seseorang?' Aku berkata, 'Benar'. Aku pun

menyebutkan nama-nama mereka." Dia berkata, "Kemudian aku

kembali kepada kaumku dan mengabarkan kepada mereka."

Diriwayatkan dari Urwah dengan sanad yang marfu'dan disebutkan

At-Titmidzi di kitab l/ 'Ilal bahwa dia bertanya kepada Imam
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Bukhari, "Hadits manakah dalam persoalan ini yang lebih shahih?"

Dia berkata, "Hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya,

dan hadits Hisyam bin Sa'ad darr Az-Ztthri dari Urwah dari Aisyah."

Saya (At-Tirmidzi) berkata, "sesungguhnya Al Bisyr bin As-Surri dan

selainnya berkata, 'Dari Hisyam bin Sa'ad da.i Az-Ztthri dari Urwah

dengan sanad yang mursal'. Diaberkata, 'sesungguhnya Hammad bin

Khalid meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad dan menukilnya

dengan sanad yar.g maushul'. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkannya dari Hammad bin Khalid seperti itu, dan mereka

diselisihi oleh Ali bin Al Husain bin Waqid, dimana dia

meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad, da:-i Az-Ztthri, dari Urwah,

dari Al Miswar bin Makhramah secara marfu'. Riwayat ini dikutip

Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya. Namun, Hisyam

bin Sa'ad meriwayatkannya sebagai riwayat pendukung meskipun

lemah. Ibnu Adi menyebutkan hadits ini dalam kitabnya Al Manakir.

Riwayat tersebut memiliki jalur lain dari Urwah dari Aisyah

sebagaimana dikutip Ad-Daruquthni dari Ma'mar bin Bakkar As-

Sa'di, dari Ibrahim bin Sa'ad, dat'' Az-Zuhi, "Sesungguhnya Nabi

SAW mengutus Abu Suffan ke Najran...", lalu disebutkan kisah dan

pada bagian akhirnya disebutkan, "Maka di dalamnya terdapat

perjanjian terhadap Abu Sufyan berupa wasiat bertakwa kepada Allah.

Dia berkata, 'Janganlah seorang laki-laki menceraikan sebelum

menikah, jangan memerdekakan budak sebelum memiliki, dan jangan

bemadzar dalam kemaksiatan kepada Allah'." Namun Ma'mar

bukanlah seorang hafi.rh (ahli hadits). Ad-Daruquthni

meriwayatkannya juga dari Al Walid bin Salamah Al Urduni dari

Yunus dari Az-Zuhri. Namun, Al Walid seorang periwayat yang

lemah. Ketika At-Tirmidzi menyebutkan hadits Amr bin Syu'aib di

kitab Al Jami', maka dia berkata, "Tidak shahih." Permasalahan ini

dinukil juga dari Ali, Mu'adz, Jabir, Ibnu Abbas, dan Aisyah.

Tampaknya luput dari At-Tirmidzi bahwa perkara itu disebutkan dari
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hadits Al Miswar bin Mal<hramah dan Aisyah. Begitu pula dinukil

dari hadits Abdullah bin Umar dan hadits Abu Tsa'labah Al Khusyani.

Adapun hadits Ibnu Umar akan disebutkan dalam atsar Sa'id bin
Jubair. Sedangkan hadits Abu Tsa'labah diriwayatkan Ad-Daruquthni

dengan sanad syami (penduduk Syam) dan di dalamnya terdapat

Baqiyyah bin Al Walid. Dia menukil dengan menggunakan kata yang

tidak tegas mendengar langsung. Saya kira sanad-nya mursal.

Atsar Aban bin Utsman belum saya temukan sanadnya hingga

saat ini. Mengenai atsar Ali bin Al Husain kami kutip di kitab Al
Ghailaniyar dari Syu'bah dari Al Hakam - yakni Ibnu Utaibah- aku

mendengar Ali bin Al Husain berkata, "Tidak ada talak kecuali

sesudah nikah." Demikian pula diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dari

Ghundar, dari Syu'bah. Kami menukil dalam kitab Fawa'id Abdullah

bin Ayub Al Makhrami daijalur Abu Ishaq As-Subai'i, dari Ali bin

Al Husain, sama sepertinya, dan kedua sanad ini shahih.Ia memiliki
jalur lain yang akan disebutkan bersama atsar Sa'idbin Jubair. Sa'id

bin Manshur meriwayatkannya dari Hammad bin Syu'aib, dari Habib

bin Abi Tsabit, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ali bin

Al Husain dan berkata, 'Aku berkata: Pada hari aku menikahi fulanah

niscaya dia ditalak', maka dia membaca ayat ini, '\|/ahai orang-orang

yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang

beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya'. Ali bin Al Husain berkata, 'Aku tidak melihat

adanya talak, kecuali sesudah nikah'."

Atsar Syuraih diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi
Syaibah melalui jalur Sa'id bin Jubair, darinya, "Tidak ada talak

sebelum menikah." Sanad-nya shahih. Adapun lafazh Ibnu Abi
Syaibah, "Tentang seorang yang berkata, 'Hari aku menikatri fulanah,

maka dia ditalak tiga'."

Atsar Sa'id bin Jubair diriwayatkan Abu Bakar bin Abi
Syaibah dari Abdullah bin Numair, dari Abdul Malik bin Abi
Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair, tentang seorang laki-laki yang
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berkata, "Hari aku menikahi fulanah, maka dia ditalak", dia berkata,

"Bukan sesuatu, sesungguhnya talak itu sesudah nikah." Sanad-nya

shahih. Ia memiliki jalur lain yang akan disebutkan bersarta atsar

Mujahid. Sa'id bin Manshur berkata, Sufyan menceritakan kepada

kami, dari Sulaiman bin Abi Al Mughirah, "Aku bertanya kepada

Sa'id bin Jubair dan Ali bin Al Husain tentang talak sebelum nikah,

maka keduanya melihatnya bukanlah sesuatu (tidak apa-apa)." Ad-
Daruquthni meriwayatkan dengan sanad yang marfu' dari Abu
Hasyim Ar-Rumani, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu LJmar, dari Nabi

SAW "Dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata, 'Hari aku

menikahi fulanah, niscaya dia ditalak', maka beliau bersabda, 'Dia

mentalak apa yang tidak dia miliki '." Dalam sanad-nya terdapat Abu
Khalid Al Wasithi dan dia seorang periwayat yang lemah. Hadits Ibnu

Umar memiliki jalur lain yang diriwayatkan Ibnu Adi dari Ashim bin
Hilal, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar -dia 

nisbatkan kepada

Nabi SAW-, "Tidak ada talak kecuali sesudah nikah." Ibnu Adi
berkata, Ibnu Sha'id berkata ketika hadits itu diceritakan kepadanya,

"Aku tidak mengetahui cacatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Para
ulama mengingkari Ibnu Sha'id atas pernyataan itu padahal tidak ada

dosa baginya dalam hal tersebut, karena cacat hadits ini berupa

lemahnya hafalan Ashim. "

Atsar Al Qasim -yakni 
Ibnu Muhammad bin Abi Bakar As-

Shiddiq- dan Salim 
-yakni 

Ibnu Abdillah bin Umar- diriwayatkan

Abu Ubaid di kitabnya An-Nikah melalui Husyaim dan Yazid bin

Harun, keduanya dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, "Al Qasim bin

Muhammad, Salim bin Abdullah, dan Umar bin Abdul Aziz tidak
melihat adanya talak sebelum nikah." Sanad-nya shahih.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur lain dari

Salim dan Al Qasim bahwa talak sebelum nikah dianggap berlaku bila

ditujukan kepada perempuan tertentu. Ibnu Abi Syaibah berkata,

Hafsh -yakni 
Ibnu Ghiyats- menceritakan kepada kami, dari

Hanzhalah, dia berkata, o'Al 
Qasim dan Salim ditanya tentang seorang
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laki-laki yang berkata, 'Hari aku menikahi fulanah, maka dia ditalak',
lalu keduanya berkata, 'Ia seperti apa yang dia katakan'." Kemudian

dari Abu Usamah, dari Umar bin Hamzah, dia bertanya kepada Salim,

Al Qasim, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Muhammad

bin Amr bin Hazm, dan Abdullah bin Abdurrahman tentang seorang

laki-laki yang berkata, "Hari aku menikahi fulanah, niscaya dia ditalak
selamanya", maka semua mereka berkata, "Dia tidak boleh menikahi
perempuan itu." Namun, pernyataan ini dipahami dalam konteks

makruh bukan haram, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ismail Al
Qadhi di kitab Ahkam Al Qur'an, dari Jarir bin Hazim, dari Yahya bin
Sa'id, bahwa Al Qasim ditanya tentang itu dan dia menganggapnya

makruh (tidak disukai). Inilah cara untuk menggabungkan perbedaan

nukilan darinya tentang itu.

Atsar Thawus diriwayatkan Abdurrazaq, dari Ma'mar dia
berkata, "Al Walid bin Yazid menulis kepada para pemimpin di
seluruh negeri agar menuliskan kepadanya tentang talak sebelum

nikah, karena dia mengalami persoalan itu. Dia menulis kepada

pembantunya di Yaman, lalu pembantunya itu memanggil Ibnu
Thawus, Ismail bin Syarus, dan Simak bin Al Fadhl. Mereka
diberitahu Thawus dari bapaknya, Ismail bin Syarus dari Atha', dan

Simak bin Al Fadhl dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya mereka

berkata, 'Tidak ada talak sebelum nikah'. Simak berkata kepada siapa

yang ada di sisinya, 'Sesungguhnya nikah adalah ikatan dan talak

yang melepaskannya. Bagaimana mungkin ikatan dilepaskan sebelum

diikat'." Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Khashif, dan Ibnu
Abi Syaibah dari Jalur Al-Laits bin Abi Sulaim, keduanya dari Atha'
dan Thawus, dan sudah diriwayatkan pula dengan sanad yang marfu'.
Abiltnazzaq berkata dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Al Munkadir, dari

yang mendengar Thawus bercerita, dari Nabi SAW, "Sesungguhnya

beliau bersabda, '8"i',f,O>b 1 (Tiada talak bagi siapa yang belum

menikah)." Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dari

Ats-Tsauri. Namun, riwayat ini mursal dan di dalamnya terdapat
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periwayat yang belum ada namanya. Dikatakan, keterangan yang

sama dinukil juga dari Thawus, dari Ibnu Abbas, seperti dikutip Ad-
Daruquthni dan Ibnu Adi dengan d:ua sanad yang lemah dari Thawus.

Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Juraij,

dari Amr bin Syuaib, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, * rX 1\ e i'J ,g(r, q ,l Ot'b i
(Tidak ada talak kecuali sesudah nikah, dan tidak ada pembebasan

budak kecuali sesudah dimiliki)." Para periwayatnya tsiqah, hanya

saja munqathi' (terputus) antara Thawus dan Mu'adz. Riwayat ini
perselisihan pula pada Amr bin Syu'aib. Amr bin Al Ahwal, Mathar

Al Wanaq, Abdurrahman bin Al Harits, dan Husain Al Mu'allim,
semuanya dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.

Keempat orang ini adalah periwayat-periwayat yang tsiqah

(terpercaya) dan hadits-hadits mereka termaktub dalam kitab-kitab

Sunnah. Oleh karena itu, ia dinyatakar shahih oleh mereka yang

menguatkan hadits Amr bin Syu'aib, tetapi memiliki cacat karena

adanya perselisihan. Kemudian hadits ini diperselisihkan pula dalam

masalah lain. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya melalui jalur lain,

dari Amr bin Syu'aib, bahwa dia ditanya tentang itu, maka dia

berkata: Bapakku menawarkan kepadaku seorang perempuan untuk

aku nikahi, namun aku enggan menikahinya, maka aku berkata, "Dia
ditalak selamanya pada hari aku menikahinya." Kemudian aku

menyesal, lalu aku datang ke Madinah dan bertanya kepada Sa'id bin

Al Musayyab dan Urwah bin Az-Zttbair, maka keduanya berkata:

Rasulullah SAw bersabda, ?*.fi lJl}:db 1 (Tidak ada talak kecuali

sesudah nikah). Hal ini memberi asumsi bahwa mereka yang

menyebutkan sanad dari bapaknya, dari kakeknya, berarti

menyederhanakan persoalan. Karena jika benar keterangan tentang itu

ada pada bapaknya dari kakeknya, tentu dia tidak perlu berangkat ke

Madinah, bahkan cukup dengan hadits mursal. Sementara telah

disebutkan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Bukhari, "Hadits

Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya merupakan hadits
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paling shahih dalam masalah ini." Demikian juga dinukil di tempat ini

dari Imam Ahmad.

Atsar Al Hasan dikatakan Abdtxrazzaq; dari Ma'mar, dari Al
Hasan dan Qatadah, keduanya berkata, U * \j ,9r3t # Ol':, I
,:,liir qUok ada talak sebelum niknh dan tidak ada pembebasan

budak sebelum dimiliki). Dari Hisyam, dari Al Hasan, sama

sepertinya. Ibnu Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Manshur

dan Yunus, dari Al Hasan, sesungguhnya dia berkata, * ,l OlS, I
,liir lfiaok ada talak kecuali sesudah memitiki).Ibnu Abi Syaibah

berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, aku bertanya

kepada Manshur tentang orang yang berkata, "Pada hari aku

menikahinya, maka dia ditalak." Dia berkata, "Menurut Al Hasan

bukan sebagai talak."

Atsar Ikrimah diriwayatkan Abu Bakar Al Atsram, dari Al
Fadhl bin Dakkin, dari Suwaid bin Najih, dia berkata, ji'nk'dA
iSa u?1rk "4.u G\:ji iT-e ,'Jti zi'.^i L\i ,it tjtt ,9't ,'c;ri urt? ;,
;At &.ir>tirlr Y,!t tatat bertanya kepada llcrimah Maula lbnu Abbas,

aku berkata, "Seorang laki-laki yang dikatakan kepadanya,

'Nil<nhilah fulanah'. Dia berkata, 'Pada hari aku meniknhinya maka

dia ditalak begini dan begitu', maka dia berkata, 'Sesungguhnya talak

itu sesudah nikah'.).

Mengenai atsar Atha' sudah disebutkan bersama Thawus, dan

pada pembahasan mendatang akan dinukil jalur bagi atsar-nya

bersama Mujahid. Kemudian dinukil dari jalurnya secara marfu'

(langsung dari Nabi SAW) sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabarani

dalam kitab Al Ausath dari Musa bin Harun, Muhammad bin Al
Minhal menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Atha', dari Jabir,

Rasulullah SAW bersabda, ;lt, U. lJl. e \i ,9&h * fl Ol'U I
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(Tidak ada talak, kecuali sesudah nikah, dan tidak ada pembebasan

budak, kecuali sesudah dimiliki). Ath-Thabarani berkata, "Tidak

diriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b, kecuali Abu Bakar Al Hanafi dan

Waki', dan tidak diriwayatkan dari Abu Bakar Al Hanafi, kecuali

Muhammad bin Al Minhal." Abu Ya'la meriwayatkannya juga dari

Muhammad bin Al Minhal, dan ditegaskan tentang pernyataan Atha'
yang mendengar langsung dari Ibnu Abi Dzi'b. Oleh karena itu,

Ayyub bin Suwaid berkata, "Dari Ibnu Abi Dzi'b, Atha' menceritakan

kepada kami." Akan tetapi Ayyrb bin Suwaid adalah seorang yang

lemah riwayatnya. Al Hakim meriwayatkan pula di kitab Al
Mustadrak dari jalur Muhammad bin Sinan Al Qazzaz Abu Bakar Al
Hanafi dan ditegaskan bahwa Atha' mendengar langsung dari Ibnu

Abi Dzi'b, dan Jabir menceritakan langsung kepada Atha', tetapi pada

setiap riwayat itu terdapat perkara yang perlu ditinjau kembali.

Adapun yang akurat bahwa ia dinukil dengan menggunakan redaksi

yang tidak tegas menunjukkan mendengar langsung. Ath-Thayalisi
meriwayatkannya dalam Musnad-nya dari Ibnu Abi Dzi'b, dari orang

yang mendengar Atha'. Begitu pula kami riwayatkan di kitab ,4/

Ghailaniyat, daijalur Husain bin Muhammad Al Marwazi, dari Ibnu

Abi Dzi'b. Abu Qurrah menukilnya dalam kitab ls-Sanan, dai, Ibnu
Abi Dzi'b. Adapun riwayat Waki' yang disinyalir Ath-Thabarani,

diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah darinya, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari

Atha' dan dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, I
(tidak ada talak sebelum nikah). Sementara riwayat

Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir memiliki jalur lain yang

dikutip Al Baihaqi dari Shadaqah bin Abdullah, dia berkata, "Aku
datang kepada Muhammad bin Al Munkadir dalam keadaan marah

lalu berkata, 'Engkau menghalalkan Ummu Salamah untuk Al Walid

bin Yazid?' Dia berkata, 'Bukan aku, tetapi Rasulullah SAW'." Jabir

bin Abdullah menceritakan kepadaku sesungguhnya dia mendengar

Rasulullah SAW bersabda, atJ:i I d. e'!s ,'&.1'61.ft/'b 1 (Tidak
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ada talak bagi siapa yang belum menikah, dan tidak ada pembebasan

budak bagi siapa yang belum memiliki).

Adapun Amr bin Sa'ad adalah Al Bujali Al Kufi termasuk
pembesar tabi'in. Al Karmani menegaskan dalam syarahnya bahwa

dia adalah Ibnu Sa'ad bin Abu Waqqash, tetapi pernyataan ini perlu

ditinjau kembali. Atsar Jabir bin Zaid 
-yakni 

Abu Sya'tsa' Al
Bashri- dinukil Sa'id bin Manshur dari jalumya, dan dalam sanad-

nya terdapat seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya.

Adapun Nafi' bin Jubair -yakni Ibnu Muth'im- dan

Muhammad bin Ka'ab 
-yakni 

Al Qurazhi-, riwayatnya dikutip
Ibnu Abi Syaibah, dari Ja'far bin Aun, dari Usamah bin Zaid, bahwa

keduanya berkata, 9&h 1". 1l O\b | (Tidak ada talak kecuali

sesudah nikah). Sedangkan riwayat Sulaiman bin Yasar dikutip Sa'id
bin Manshur, dari ltab bin Basyir, dari Khashil dari Sulaiman bin
Yasar, bahwasanya dia bersumpah tentang perempuan; jika dia
menikahinya maka perempuan itu ditalak, lalu dia mengabarkan hal
itu kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu sebagai pemimpin di
Madinah, maka Umar mengirim berita kepadanya, "Telah sampai

kepadaku bahwa engkau bersumpah tentang ini." Dia berkata,

"Benar." Umar berkata, "Tidakkah engkau membebaskan jalannya?"

Dia berkata, "Tidak." Umar pun meninggalkannya dan tidak
memisahkan antara keduanya.

Atsar Mujahid dikutip lbnu Abi Syaibah dari Al Hasan bin
Rammah, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, Mujahid, dan

Atha', tentang laki-laki yang berkata, "Pada hari aku menikahi fulanah

niscaya dia ditalak", maka mereka semua berkata, "Bukan sesuafu."

Sa'id menambahkan, "Mungkinkah ada banjir sebelum hujan?"
namun, diriwayatkan pula dari Mujahid pernyataan yang

menyelisihinya sebagaimana dikutip Abu Ilbaid dari jalur Khashif
bahwa pemimpin Makkah berkata kepada istrinya, "Semua perempuan

yang aku nikahi, maka dia ditalak." Khashif berkata, "Aku
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menyebutkan hal itu kepada Mujahid seraya berkata kepadanya,

'sesungguhnya Sa'id bin Jubair menganggapnya bukan sesuatu,

karena dia menceraikan apa yang belum dia miliki'." Khashif berkata,

"Mujahid tidak menyukainya dan mencelanya."

Atsar Al Qasim bin Abdurrahman 
-yaitu 

Ibnu Abdullah bin

Masud- diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dari Ma'ruf bin

Washil, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin

Abdurrahman, dia berkata: Tidak ada talak kecuali sesudah nikah.

Riwayat Amr bin Haram yakni Al Azdi termasuk generasi sesudah

tabi'in dan saya tidak menemukan perkataannya ini dinukil dengan

sanad yang maushul, hanya saja dalam perkataan sebagian pensyarah

bahwa Abu Ubaid meriwayatkan dari jalumya.

Atsar Asy-Sya'bi diriwayatkan Waki' dalam kitab

Mushannafnya dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia

berkata, "Jika seseorang berkata, 'Semua perempuan yang aku nikahi

niscaya dia ditalak', maka bukan sesuatu. Namun jika dia menetapkan

waktunya niscaya mengikat baginya." Demikian diriwayatkan

Abdurrazaq, dari Ats-Tsauri, dari Zakanya bin Abi Za'idah, dari

Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, "Jika dia

mengatakannya secara umum maka bukan sesuatu." Di antara ulama

yang mengatakan talak terjadi jika ditetapkan secara khusus dan tidak

secara umum 
-selain 

yang telah disebutkan terdahulu- adalah

Ibrahim An-Nakha'i. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari

Sufyan, dari Manshur, dia berkata, "Jika dia menetapkan waktunya,

maka talak dianggap terjadi." Kemudian dinukil melalui sanad-tya,

"Jika dia mengatakan, 'semuanya' maka bukan sesuatu." Dari

Hammad bin Abi Sulaiman sama seperti perkataan Ibrahim. Ibnu Abi

Syaibah meriwayatkan pula dari jalur Al Aswad bin Yazid dari Ibnu

Mas'ud. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Abbas sebagaimana terdahulu.

Ibnu Mas'ud merupakan orang paling dahulu memfatwakan

bahwa talak seperti itu dianggap sah. Lalu diikuti oleh mereka yang

mengambil madzhabnya, seperti An-Nakha'i, kemudian Hammad'
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Adapun keterangan yang dikutip Ibnu Abi Syaibah dari Al Qasim
bahwa dia berkata, "Perempuan itu telah ditalak", dan berhujjah

bahwa Umar ditanya tentang seorang yang berkata, "Hari aku

menikahinya niscaya dia bagiku seperti punggung ibuku", maka dia

berkata, "Dia tidak boleh menikahinya hingga dia membayar kafarat",

maka ia tidak shahih dinukil darinya, karena ia adalah riwayat

Abdullah bin Umar Al Umari, dari Al Qasim, sementara Al Umari

adalah seorang periwayat yang lemah dan Al Qasim tidak bertemu

dengan Umar. Seakan-akan Imam Bukhari mengikuti Ahmad dalam

memperbanyak nukilan dari tabi'in.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam kitab Al
'Ilal bahwa Sufyan bin Waki' menceritakan kepadanya, dia berkata,

"Aku menghafal dari Ahmad sejak empat puluh tahun bahwa dia

ditanya tentang talak sebelum nikah, maka dia berkata: Diriwayatkan

dari Nabi SAW, Ali, Ibnu Abbas, Ali bin Husain, Ibnu Al Musayyab,

dan dua puluh lebih tabi'in, semuanya berpendapat bahwa hal itu tidak

dilarang." Abdullah berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang

hal itu, maka dia berkata, 'Aku berpendapat seperti itu'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari bersikap longgar

dalam menisbatkan pernyataan tidak terjadinya talak kepada semua

ulama yang disebutkannya. Padahal sebagian mereka memberikan

perincian dan sebagian lagi berselisih padanya. Barangkali itu rahasia

sehingga dia memulai nukilan dari mereka dengan kata dalam bentuk

tamridh (kata yang tidak tegas menunjukkan keshahihan suatu

riwayat). Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan. Ada

beberapa madzhab ulama dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, talak dianggap terjadi secara mutlak.

Kedua, talak dianggap tidak terjadi secara mutlak.

Ketiga, dibedakan antara disebutkan secara khusus atau secara

umum. Bahkan di antara mereka ada yang mengambil sikap tawaqquf

(tidak menentukan pendapatnya).
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Mereka yang menganggap talak tidak te{adi adalah Jumhur

ulama sebagaimana yang disebutkan. Ini juga merupakan pendapat

Imam Syaf i, Ibnu Mahdi, Ahmad, Ishaq, Daud serta pengikutnya,

dan mayoritas ahli hadits. Adapun yang berpendapat bahwa talak

tersebut terjadi secara mutlak adalah Abu Hanifah dan pengikut-

pengikutnya. Sedangkan mereka yang memberi perincian adalah

Rabi'ah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila dan sebelum

mereka yang telah disebutkan, yaitu Ibnu Mas'ud dan pengikut-

pengikutnya, Malik dalam riwayat yang masyhur darinya. Namun,

dinukil juga darinya bahwa talak tidak te{adi secara mutlak meskipun

disebutkan secara khusus. Dari Ibnu Al Qasim juga sama seperti itu,

lalu dinukil riwayat yang mengatakan bahwa dia bersikap tawaqquf
(tidak berpendapat), demikian juga dari Ats-Tsauri dan Abu Ubaid,

tetapi mayoritas ulama madzhab Maliki memberi perincian; jika
seseorang menyebutkan nama perempuan, atau kelompok, atau

kabilah, atau tempat, atau waktu yang mungkin untuk hidup di sana,

maka talak itu mengikat baginya. Demikian juga dengan pembebasan

budak.

Dari Atha' disebutkan pendapat lain yang membedakan antara

dia mensyaratkannya dalam akad nikah istrinya atau tidak

mempersyaratkannya. Apabila disyaratkan, maka pernikahannya

dengan perempuan yang dia sebutkan secara khusus dianggap tidak

sah, sedangkan jika tidak disyaratkan maka dianggap sah. Demikian

diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah.

Az-Zuhi dan yang mengikutinya menakwilkan kalimat,

"Tidak ada talak sebelum nikah", bahwa ia berlaku bagi mereka yang

belum menikah sama sekali. Apabila dikatakan kepada seseorang

misalnya, 'Nikahi fulanah', lalu dia berkata, 'Dia ditalak selamanya',

maka hal itu tidak dianggap, dan itulah yang dimaksud oleh hadits.

Adapun jika dikatakan, 'Jika aku menikahi fulanah, maka dia ditalak'

sesungguhnya talak hanya terjadi ketika dia menikahinya." Namun,

penakwilan yang dia klaim ditolak oleh atsar-atsar yang tegas dari
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Sa'id bin Musayyab dan guru-guru Az-Zuhri bahwa yang dimaksud
adalah tidak terjadi talak bagi mereka yang mengatakan, 'Jika aku

menikah, niscaya dia ditalak', baik kalimat tersebut disebutkan secara

khusus atau umum, talak tetap dianggap tidak terjadi.

Perselisihan dalam masalah ini sangat masyhur sehingga Imam
Ahmad memilih tidak menyukainya. Dia berkata, "Jika dia tetap

menikah, maka aku tidak akan memerintahkannya berpisah dengan

istrinya." Demikian juga pendapat Ishaq, jika kalimat tersebut

dikhususkan bagi perempuan tertentu. Al Baihaqi berkata sesudah

mengutip sejumlah riwayat dan atsar yang berkenaan dengan tidak
teq'adinya talak, "Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa kebanyakan

sahabat dan tabi'in memahami bahwa talak sebelum menikah dan
pembebasan budak yang dilakukan sebelum memilikinya adalah tidak
dilaksanakan sesudah hal itu terjadi. Adapun penakwilan yang
menyelisihinya, yaitu memahaminya dengan arti, 'Ia tidak te{adi
selama belum dimiliki, dan akan terjadi apabila sudah dimiliki', maka
tidak perlu dihiraukan. Karena setiap orang mengetahui bahwa talak
atau pembebasan budak tidak terjadi sebelum ada akad nikah atau

kepemilikan, maka tidak ada hal lain yang dipahami dari riwayat-
riwayat tersebut. Lain halnya jika kita memahaminya secara zhahir,
maka ada hal lain yang dapat kita pahami, yaitu pemberitahuan

tentang tidak terjadinya talak dan pembebasan budak meskipun
sesudah adanya akad dan kepemilikan. Hal ini menguatkan pandangan

kami yang memahami riwayat-riwayat tersebut secara zhahir.

Al Baihaqi mengemukakan pernyataan ini untuk menyitir
keterangan terdahulu dari Az-Zuhi dan apa yang disebutkan

Imam Malik dalam kitab Al Muwaththa' bahwa suatu kaum di
Madinah biasa mengatakan, "Apabila seorang laki-laki bersumpah

mentalak/menceraikan seorang perempuan sebelum menikahinya,

kemudian dia menikahinya, maka sumpah itu mengikat setelah

pernikahannya." Hal ini diriwayatkan Ibnu Baththal, dia berkata,

"Mereka menakwilkan hadits, 'Tidak ada talak sebelum nikah',
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berlaku bagi mereka yang berkata, 'Istri si fulan ditalak'." Namun
mereka yang mengatakan talak tersebut mengikat ditanggapi dengan

mengemukakan kesepakatan bahwa orang yang berkata kepada

istrinya, "Apabila si fulan datang, maka izinkan walimu untuk
menikahkanku denganmu", lalu perempuan itu berkata, "Jika si fulan
datang, maka aku telah mengizinkan waliku untuk itu". Dengan

demikian, jika si fulan datang, pernikahan tidak terjadi hingga

diadakan akad baru. Begitu pula orang yang menjual barang yang

tidak dimilikinya, kemudian barang itu masuk dalam kepemilikannya,

maka jual-beli sebelumnya tidak mengikat. Seandainya seseorang

berkata kepada istrinya, "Apabila aku menceraikanmu, maka sungguh

aku telah rujuk kepadamu", kemudian dia menceraikannya, maka

tetap tidak dianggap telah rujuk. Demikian juga halnya dengan cerai

sebelum menikah.

Di antara perkara yang dijadikan hujjah oleh mereka yang

menganggap te{adinya talak sebelum nikah adalah firman Allah
dalam surah Al Maa'idah [5] ayat t,2ljiiiu;$tt rti'i i-rtlt d 6- (Wahai

orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu). Mereka berkata,

"Talak yang dikaitkan dengan sesuatu adalah akad yang diikat dengan

perkataan dan dikuatkan dengan niat, lalu dikaitkan dengan syaratnya.

Apabila syarat telah ada, maka akad itu dilaksanakan." Sebagian lagi

berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Insaan 176l ayat 7, bi'i

|fiu; (Mereka menunaikan nadzar). Sementara sebagian berdalil

dengan syariat tentang wasiat. Namun, semua itu tidak bisa dijadikan
dalil, sebab talak bukan termasuk akad. Disamping itu, nadzar

digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbeda dengan

talak, karena ia merupakan perkara halal yang dibenci Allah.
Selanjutnya, Imam Ahmad membedakan antara pembebasan budak
yang dikaitkan dengan sesuatu dan talak yang terkait dengan sesuatu.

Dia melaksanakannya pada pembebasan budak dan tidak pada talak.

Untuk menguatkan pendapat ini bahwa seseorang yang berkata,
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"Bagiku pembebasan budak untuk Allah", maka kalimat ini mengikat

baginya. Namun, jika dia berkata, "Bagiku talak untuk Allah", maka

ini tidak dianggap dan tidak dilaksanakan. Adapun wasiat hanya

dilaksanakan sesudah kematian. Seandainya orang yang hidup

mengaitkan talak sesudah kematiannya, maka talaknya tidak

dilaksanakan.

Sebagian mereka berdalil dengan sahnya talak yang dikaitkan

dengan sesuatu. Orang yang berkata kepada istrinya, "Jika engkau

masuk rumah, maka engkau ditalak", lalu sang istri, masuk maka

dianggap telah terjadi talak. Namun, jawaban untuk argumentasi ini

dikatakan bahwa talak adalah hak milik suami. Dia boleh

melakukannya, atau tidak melakukannya, atau mengaitkannya dengan

syarat tertentu, atau memberikannya kepada selainnya, sebagaimana

seorang pemilik melakukan apa yang berada dalam kepemilikannya.

Jika dia bukan sebagai suami, maka apa sesuatu yang dimilikinya
hingga dia bebas menggunakannya?

Ibnu Al Arabi (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata,

"Asal daripada talak adalah pada perempuan yang dinikahi yang

terikat dengan ikatan pernikahan. Inilah yang menjadi konsekuensi

daripada kemutlakan kata, tetapi sikap wara' mengharuskan tawaqquf
(tidak menikahi) perempuan yang dikatakan padanya hal itu,

meskipun pada dasarnya adalah pembolehan dan meniadakan talak

bersyarat itu." Dia berkata, "Malik dan mereka yang mengikuti

pendapatnya memperhatikan masalah perbedaan antara talak yang

ditujukan terhadap perempuan tertentu, dan yang tidak ditujukan

terhadap perempuan tertentu, bahwa jika digeneralisasi maka dia telah

menutup atas dirinya pintu pernikahan yang dianjurkan Allah

kepadanya. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan yang

disyariatkan. Oleh karena itu, dia membatalkan talak yang diucapkan

secara umum." Dia berkata, "Masalah ini dibangun di atas asas yang

diperselisihkan, yaitu mengkhususkan dalil-dalil dengan
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kemaslahatan. Jika tidak, seandainya yang demikian mengikat pada

yang khusus, maka akan mengikat juga pada yang umum."

10. Apabita Seseorang Berkata kepada Istrinya dengan Dipaksa,

"Ini adalah Saudara Perempuanku", maka tidak Ada Sesuatu

(Sanksi) atasnya.

Ju

Nabi SAW bersabda, "Ibrahim berkata kepada Sarah, 'Ini

adalah saudara perempuanku', dan yang demikian pada Dzat Allah
Azza wa Jalla."

Keteransan:

(Bab apabila seseorang berkata kepada istrinya dengan

dipalrsa, "Ini adalah saudara perempuanlot", makn tidak ada sesuatu

[sanlcsi) atasnya. Nabi SAW bersabda, "Ibrahim berkata kepada

Sarah, 'Ini adalah saudara perempuanlfli', dan yang demikian itu
pada Dzat Allah Azza wa JaUa").Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya,

Imam Bukhari hendak menolak mereka yang tidak menyukai jika
seseorang berkata kepada istrinya, 'Wahai saudariku'."

Abdunazzaqmeriwayatkan dari Abu Tamimah At Hajimi, 7
i?i ,i?i 6-:e,r;1 J:tr-'$:, &j e *, * io' .Jl; 

no.3r 
lNaoi s,aw

melewati seorang laki-laki dan dia berknta kepada istrinya, "Wahai

saudariku," maka Nabi pun melarangnya). Ibnu Baththal berkata,

"Atas dasar itu, sekelompok ulama berkata, 'Orang itu dianggap

melakukan zhihar (menyamakan istri dengan perempuan haram

dinikahi), jika dia maksudkan demikian. Oleh karena itu, Nabi SAW

lrli
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membimbingnya untuk menjauhi kata-kata yang menimbulkan

kemusykilan (polemik)." Dia juga berkata, "Tidak ada pertentangan

antara hadits ini dengan kisah lbrahim, karena maksud Ibrahim adalah

saudari dalam agama. Barangsiapa yang mengatakan hal itu dan

meniatkan persaudaraan agama niscaya tidak mendatangkan

mudharat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Tamimah berstatus

mursal (tidak menyebut periwayat yang menukil dari sumber

pertama). Abu Daud meriwayatkannya dari jalur mursal dan pada

sebagian jalurnya disebutkan, "Dari Abu Tamimah, dari seorang laki-
laki di antara kaumnya, bahwa dia mendengar Nabi SAW...", sanad

ini pun muttashil (bersambung). Sebelumnya Abu Daud menyebutkan

hadits Abu Hurairah tentang kisah Ibrahim dan Sarah. Seakan-akan

dia menyetujui Imam Bukhari.

Kemudian Imam Bukhari mengaitkan hal itu dengan kondisi

terpaksa. Jika orang yang mengucapkan terpaksa, niscaya tidak

berbahaya baginya. Namun, hal itu ditanggapi oleh sebagian

pensyarah bahwa pada kisah Ibrahim tidak terjadi pemaksaan. Namun,

tidak ada sanggahan terhadap Imam Bukhari dalam hal tersebut, sebab

maksud dia menyebutkan kisah Ibrahim adalah untuk berdalil bahwa

siapa yang mengatakan demikian pada kondisi terpaksa niscaya tidak

mendatangkan mudharat baginya. Hal ini dianalogikan dengan apa

yang terjadi dalam kisah Ibrahim. Dia mengatakan demikian karena

takut terhadap raja jangan-jangan raja itu mengambil Sarah secara

paksa dan mengalahkannya, karena kebiasaan mereka saat itu tidak

boleh mendekati seorang perempuan kecuali karena pinangan dan

kerelaan. Berbeda dengan perempuan yang bersuami, mereka biasa

merampasnya dari suaminya jika mereka menyukainya, seperti telah

disebutkan ketika menjelaskan hadits ini pada pembahasan tentang

keutamaan. Oleh karena Ibrahim khawatir Sarah akan dirampas

darinya, maka dia mengatakan bahwa sarah adalah saudara

perempuannya. Maksudnya, persaudaraan dalam agama.

146 - FATgUL BAARr



CatataB

Dalarn bab ini, An-Nasafi menyebutkan semua yang

disebutkan pada bab-bab sesudahnya. Sedangkan Abu Nu'aim dalam
kitab Al Mustakhraj melakukan sebaliknya.

11. Talak Bagi Orang yang Sangat Marah, Dipaksa, Mabuk, Gila,
dan Persoalan Keduanya. Salah dan Lupa dalam Talak, dan

Persekutuan serta Selainnya.

*s;6'fit'F,:; ,{:;ru. ir;trr ,*j *ht * *lr ;a
/t\ n ')r;- | q .fti+f 'ti V oy si;r3i l; 

"*:it 
| >vj

'+i,* J'1i e{.'*': *\t ,v CtJu: .,t_r$t
*c \t * dt'ew,j:a ;t? i* ;,'t, ;rn'$rL
',y,?F j"'i .;t*- i:;x tr i i; rir;;:p 

I i. *,
;;t ,J; i fi *; *\t Jb'*:ttJ; \€rt Vrl pf
i.t Ju: .i$b t:r$;.\j grL-t'r"5 ,irri- ,iG, .A e?)
\ :,2G'; alL i|i iq.A ":;JA6 9rj3t bu ,{*
'Jt1 .L'r, i 9>uurtx. ti1 ,iu, iG, qf 4t 'o>,t 3d
Ge';|sl:'fr i.t ,lit,o ,|>L; ;:t4t ^;f;tl) * ,e6

p tl iu'*'q;rt ,)o, i** eX I oD ,q'.J.
'e'^* * -bj ,j$ tk jU ,6i U.v g,iru k, tk"yii
';u '* '^L ,y l;s.j i;tri r-;i &'op ,bit i* |-bL

T'ATIIUL BAARI - 147



* C. a*v \ iSs'oy ,-"Gt'Jtl't .aiti?: ry: ,f 
'di',b

;:u ,t; t;1 iJv tiy ,i;rs iui e.qr;; ,y bru, .e.

.+ Ui "t* t&,:.t'oV,i7,iL k + 6w- w;',lY

,r b>ur ,{* i.t'Js': A. ** t, G4A\ lG 6t :oJ,-)t )vi

,e!;ur rri c ju t1 ,',:;^!tt iv', .;xt L: v.irf 6 brAr, , .u',

"* e)';ar oi'"v'Jt ,'E'|iv': .ai v'ti; u;rrb a;',:$ ,of,.

,f C6, *':,!ri- r??t,f'r,:#- J; li--I, *,rti
.,#, ;Du ity.irvi,lr k,, *'Jti') .L;#-

Berdasarkan sabda *"0, ,^" , "Amal-amal harus disertai

dengan niat, dan bagi setiap orang akan mendapatknn ftalasan)
sesuai apa yang dia niatkan. " Asy-Sya'bi membacakan, "Jangan

Engkau hukum kami jikn kami lupa atau salah. " Dan apa yang tidak

boleh dari pengakuan orang yang was-was. Nabi SAW bersabda

kepada orang yang memberi pengakuan atas dirinya, "Apakah engkau

gila?" Ali berkata, "IJamzah membelah perut kedua untaku, maka

Nabi SAW mencela Hamzah. Ternyata Hamzah mabuk dan kedua

matanya merah. Lalu Hamzah berkata, 'Kamu tidak lain hanya budak-

budak bapakku?' Nabi SAW mengetahui bahwa dia mabuk, maka

beliau keluar dan kami keluar bersamanya." LJtsman berkata, "Tidak

ada talak bagi orang yang gila dan mabuk." Ibnu Abbas berkata,

"Talak orang yang mabuk dan terpaksa tidak diperbolehkan." Uqbah

bin Amir berkata, "Tidak diperbolehkan talak orang yang was-was."

Atha' berkata, "Jika mulai melakukan talak, maka baginya syaratnya."

Nafi' berkata, "seorang laki-laki mentalak istrinya untuk selamanya

jika dia keluar." Ibnu Umar berkata, "Jika istrinya keluar maka

sungguh dia telah dijauhkan dari suaminya, dan jika tidak keluar maka

tidak ada sesuatu." Az-Zuhi berkata tentang orang yang berkata 'Jika
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aku tidak melakukan ini dan ini maka istriku ditalak tiga', "Ditanya
tentang apa yang dikatakannya dan diniatkan oleh hatinya ketika dia

bersumpah dengan sumpatr itu. Jika dia menyebutkan batasan yang

diinginkannya dan menjadi ketetapan hatinya ketika dia bersumpah,

maka dijadikan seperti itu dalam agamanya dan amanahnya." Ibrahim

berkata, "Jika seseorang berkata, 'Tidak ada kebutuhan diriku
terhadapmu' disesuaikan niatnya." Talak setiap kaum adalah sesuai

dengan lisan (bahasa) mereka. Qatadah berkata, "Apabila seseorang

berkata 'Jika engkau hamil, maka engkau ditalak tiga', "Dia
bercampur dengan istrinya pada setiap kali suci satu kali. Apabila

istrinya hamil, maka dipisahkan darinya." Al Hasan berkata, "Apabila

seseorang berkata, 'Bergabunglah dengan keluargamu', maka sesuai

dengan niatnya." Ibnu Abbas berkata, "Talak berdasarkan kebutuhan,

dan pembebasan budak adalah apa yar.g dimaksudkan wajah (ridha)

Allah." Az-Zuhi berkata, "Jika seseorang berkata, 'Engkau bukanlah

istriku' maka sesuai niatnya, jika dia meniatkan talak, maka sesuai

yang dia niatkan." Ali berkata, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa

pena diangkat dari tiga golongan, yaitu orang gila hingga sadar, anak

kecil hingga baligh, dan orang tidur hingga bangun." Ali berkata,

"Semua talak adalah boleh, kecuali talak orang dungu."

li,r Lt ,itt'r, -. ?tt ,)*
,i;rs Ju "fg"'rl'p; V v

dt f ^-?nr'abji;-; eri e
...'o1 o 1a. cl o.

ctg*i;l * db V ,1, ,f ):A;
c .. , ,i1 o., tl

i*tyi d,*rr
5269. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Sesungguhnya Allah memaa/knn atas umatlu apa yang

dibisikkan terhadap dirinya selama dia belum mengerjakan atau

berbicara. " Qatadah berkata, "Jika dia mentalak dalam dirinya, maka

bukan sesuatu."
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5270. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin

Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Jabir, "Sesungguhnya

seorang laki-laki dari suku Aslam datang kepada Nabi SAW dan

beliau di masjid. Laki-laki itu berkata, 'Sungguh dia telah berzina',

maka beliau berpaling darinya, lalu orang itu berpindah ke bagian

yang Nabi berpaling kepadanya dan bersaksi atas dirinya empat kali.

Beliau memanggilnya dan berkata, 'Apakah engkau gila? Apakah

engkau telah menikah?' Dia menjawab, 'Benar!' Maka beliau

memerintahkan agar dia dirajam di mushalla. Ketika dia ditimpa oleh

batu, maka dia pun lari hingga didapatkan di Al Hanah, lalu dibunuh."

,-=iAt i'4', flt *'i* I €?i,;.v',stit *
*t ,:)L \, ,* at J.,-r'&f A ,tr', ;( ,,Su i;--i ui'oi

4 ;:) n ,.ti"ot it Ji, U iSw !',a uat e ;')
U i)w 4 ,rri qlt et'e4, ;$ ,a ??ft -*
qrt e, "'64. H ,*'&?G ,;, ts ;\r ll i' 'J;.,

'b:r4:, 
t* .a-,tiSt i H ,;b'e?6 U, { ig'+'e?i
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5271. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Abu Salamah bin
Abdurrahman dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku,

Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Seorang laki-laki dari suku

Aslam datang kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang berada di
masjid. Laki-laki itu berseru dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya yang terakhir telah berzina' 
-yakni 

dirinya sendiri-
maka beliau berpaling darinya. Dia berpindah ke arah wajah beliau
berpaling kepadanya dan berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya

yang terakhir telah berzina'. Beliau berpaling darinya, maka dia
berpindah ke arah wajah beliau berpaling dan berkata seperti itu.
Beliau SAW pun berpaling darinya dan orang itu berpindah
kepadanya untuk keempat kalinya. Ketika dia bersaksi atas dirinya
empat kali, maka beliau memanggilnya dan berkata, 'Apakah engkau

gila?'Dia berkata, 'Tidak'. Maka nabi SAW bersabda, 'Bawalah dia
dan rajamlai'. Saat itu dia sudah menikah."

:Jv artitrr ;ur )? ; ,e '* , *?i :JLt "GflJl

ir4t td;i fu ,e.#\ ;*tu i%.-i |e:r'#
'-6 ;- it:irj ,iz;ru.;k.,ii ,b *

5272. Dan Az-Zuhri, dia berkata: Dikabarkan kepadaku oleh
orang yang mendengar Jabir bin Abdullah Al Anshari berkata, "Aku
termasuk orang yang merajarnnya, kami pun merajamnya di mushalla

Madinah, ketika dia ditimpa oleh batu (dilempari) dia lari hingga kami
mendapatinya di Al Harrah, maka kami merajamnya hingga
meninggal."

,fs
toL
L- i5
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Keterangan Hadits:

(Bab talak ketika sangat marah, dipalaa, mabuk, gila serta

urusan keduanya. Salah dan lupa dalam talak, persekutuan dan

selainnya, berdasarkan sabda Nabi SAll, "Amal-amal itu harus

disertai dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan [balasanJ
sesuai apa yang dia niatkan). Judul bab ini mencakup beberapa

hukum yang terangkum dalam satu batasan bahwa hukum itu hanya

ditujukan kepada yang berakal sehat, melakukan sesuai pilihan,

sengaja, dan sadar. Dalil untuk semua itu terangkum dalam hadits di

atas, karena orang yang tidak berakal sehat dan terpaksa tidak ada niat

terhadap apa yang dikatakan dan dilakukannya. Demikian juga yang

salah, lupa dan dipaksa.

Hadits 'amal-amal itu harus disertai dengan niat', dikutip

dengan redaksi ini melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari

pada pembahasan tentang imam. Dia mengutipnya pada pembahasan

lain dengan redaksi yang berbeda-beda. Kata 'ighlaaq' berarti

'ilcraah' (dipaksa) menurut yang masyhur. Dikatakan demikian,

karena orang yang dipaksa ditutup urusannya dan dipersempit

jiwanya. Menurut sebagian, artinya perbuatan saat marah. Pengertian

pertama ditegaskan Abu Ubaid dan sekelompok ulama, sedangkan

pengertian kedua diisyaratkan Abu Daud, karena dia meriwayatkan

hadits Aisyah, ,6* e Or'b1l10}t f \idak ada talak dan tidak ada

pembebasan budak pada saat marah). Abu Daud berkata, "Al Ghalaq

menurut saya berarti marah." Dia membuat judul "Talak saat marah"

untuk hadits tersebut. Al Baihaqi meriwayatkan bahwa hadits itu

dikutip dengan dua versi. Ibnu Majah menyebutkan bahwa hadits ini

disebutkan dengan kata ighlaaq dan memberinya judul, "Talak orang

yang dipaksa." Al Mathrazi berkata, "Perkataan mereka 'iyyaaka wal

gltalaq' , artinya kekalutan dan emosi." Al Farisi dalam kitab Majma'

Al Ghara'ib menolak mereka yang mengatakan bahwa arti ighlaaq

adalah marah, dan dia menyalahkan hal itu seraya berkata,

"sesungguhnya talak yang dilakukan manusia umumnya berada saat
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marah." Ibnu Al Murabith berkata, "Al lghlaaq adalah beban jiwa, dan

tidak setiap orang yang mengalami hal ini berarti akalnya hilang.

Sekiranya dikatakan talak orang yang marah dianggap tidak terjadi,

niscaya setiap orang yang mengucapkan apa yang dilakukannya akan

berkata, 'Aku mengatakannya, karena marah'." Maksudnya, sebagai

bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa talak saat marah tidak
sah.

Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian ulama mutaakhkhirin
(dekade akhir) dalam madzhab Hambali. Namun, tidak ditemukan dari

seorang pun pendahulu mereka, kecuali apa yang diisyaratkan Abu
Daud. Adapun perkataannya dalam kitab Al Mathali', "Al lghlaaq
artinya pemaksaan. Ia berasal dari kata aghlaqal bab (menutup pintu).
Dikatakan juga maknanya adalatr marah, dan inilah yang dijadikan
pedoman penduduk Irak, tetapi tidak dikenal dari ulama madzhab

Hanafi. Diketahui sebab perselisihan secara mutlak, adalatr

penggunaan kata 'penduduk Irak' untuk ulama madzhab Hanafi." Dia
berkata, "Dikatakan juga maknanya adalah larangan menjatuhkan

talak bid'ah secara mutlak, dan yang dimaksud adalah penafian

melakukannya, bukan penafian hukumnya. Seakan-akan dia berkata,
'Hendaknya talak dilakukan sesuai sunnah seperti yang diperintahkan

Allah'."

Dalam judul bab di atas disebutkan kata kurh. Adapun
penyebutannya sesudah kata ighlaag perlu dipertanyakan, kecuali jika
kata ighlaaq dipaharni dengan arti marah. Mungkin juga sebelum

huruf 'kaf terdapat huruf 'mim' (mulcrah) karena sesudahnya

disebutkan kata'as-sakraan', maka dengan demikian bisa dikatakan

maksudnya adalah bab hukum talak pada saat ighlaq (terpaksa), orang
yang dipaksa, mabuk. . ..

Para ulama salaf berselisih tentang talak orang yang dipaksa.

Ibnu Abi Syaibah dan selainnya meriwayatkan dari Ibrahim An-
Nakha'i bahwa talak orang yang dipaksa dianggap sah. Dia berkata,

"Karena ia adalah sesuatu yang dia tebus dengan dirinya", ini juga
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yang dikatakan ahli ra'1ru. Lalu dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i
perincian lain, yaitu jika orang yang dipaksa mengucapkan talak

dalam bentuk sindiran, maka tidak sah, tetapi jika tidak demikian

maka dianggap sah." Asy-Sya'bi berkata, "Jika dia dipaksa oleh para

pencuri, maka talaknya dianggap sah, dan jika dipaksa oleh sulthan

(penguasa) maka tidak sah. Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah.

Alasannya bahwa para pencuri biasanya membunuh siapa yang

menyelisihi mereka berbeda dengan penguasa.

Mayoritas ulama tidak memperhitungkan apa yang terjadi pada

orang yang dipaksa. Atha' berhujjah dengan ayat 106 surah An-Nahl,

r(1r.,, W &i tfi ;\t (Kecuatr orang yans dipal<sa kafir padahal

hatinya tetap tenang dalam beriman). Atha' berkata, "Syirik lebih

besar daripada talak." Pemyataan ini diriwayatkan Sa'id bin Manshur

dengan sanad yang shahih. Imanl. Syafi'i mengukuhkannya seraya

berkata, "Allah menafikan kekufuran dari mereka yang mengucapkan

kalimat kufur karena dipaksa, dan hukum-hukum kufur pun tidak

diberlakukan terhadap dirinya, sehingga semua hukum orang yang

dipaksa melakukan perkara yang lebih rendah dibanding kekufuran
juga tidak diberlakukan terhadap dirinya, karena jika yang lebih besar

telah gugur maka demikian juga yang ada di bawahnya. Inilah rahasia

sehingga Imam Bukhari menyebutkan syirik sesudah talak dalam

judul bab.

Adapun hukum "dan orang mabuk", akan disebutkan ketika

membicarakan atsar Utsman dalam bab ini. Terkadang orang yang

mabuk melakukan dalam pembicaraan dan perbuatannya sesuatu yang

tidak dia lakukan dalam keadaan sadar, berdasarkan firman Allah

dalam surah An-Nisaa' 14! ayat 43, oii,3 6 ti6 ufr thrngga kamu

mengerti apa yang kamu ucapknn). Dalam ayat ini terdapat dalil

bahwa siapa yang mengetahui dan mengerti apa yang dia katakan,

maka tidak dikatakan mabuk.
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Mengenai orang gila akan disebutkan dalam atsar Ali bersama

Umar. Adapun maksud "dan urusan keduanya", adalah apakah hukum
keduanya sama atau berbeda. Sedangkan maksud "keliru dan lupa
pada talak, serta syirik dan selainnya", adalah jika terjadi pada orang
mukallaf apa yang berkonsekuensi syirik, keliru atau lupa, apakah dia
diberi sanksi karenanya? Jika tidak diberi sanksi, maka hendaknya
talak juga seperti itu. Adapun maksud "dan selainnya", adalah hal-hal
selain syirik dan lebih ringan darinya. Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin
menyebutkan bahwa pada sebagian naskah terdapat kata syakk
(keraguan) sebagai ganti syirk (kesyirikan). Dia berkata, "Versi inilah
yang benar." Kemudian pernyataannya diikuti Az-Zarkasyi, tetapi dia
berkata, "Inilah yang lebih tepat." Seakan-akan kesesuaian kata
'syirik' tidak diketahui oleh keduanya. Namun, saya tidak melihat
kata syakk (keraguan) pada satu pun naskah yang sempat saya teliti.
Jika kata yang dimaksud benar, maka ia disebutkan sesudah kata
nisyaan (lupa), bukan sesudah kata talak. Kemudian saya melihat
pendahulu dari syaikh kami, yaitu pernyataan Ibnu Baththal, ..pada

kebanyakan naskah tertulis 'lupa dalam talak dan syirik,, tetapi ini
tidak benar, dan yang benar adalah versi yang menyebutkan kata
'keraguan' di tempat kata 'syirik'." Syaikh kami memahami dari
perkataannya, "pada kebanyakan naskah", bahwa pada sebagiannya
disebutkan dengan kata 'keraguan', maka dia pun menegaskan
demikian.

Para ulama salaf berbeda tentang talak orang yang lupa. Al
Hasan menganggapnya seperti orang yang sengaja, kecuali jika dia
mempersyaratkan dan berkata, "Kecuali jika aku lupa." Pernyataan ini
diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Ibnu Abi Syaibah
meriwayatkan dari Atha' bahwa dia menganggap hal itu bukan
sesuatu yang diperhitungkan. Dia berdalil dengan hadits marfu',
seperti yang akan disebutkan, dan ini merupakan pendapat jumhur.
Demikian juga mereka berbeda pendapat tentang talak yang dilakukan
oleh orang yang salah. Jumhur ulama mengatakan ia tidak sah.
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Namun, para ulama madzhab Hanafi berpendapat tentang orang yang

hendak mengatakan sesuatu kepada istrinya, tetapi lisannya keliru dan

berkata, "Engkau ditalak", maka hal itu mengikat bagi dirinya.

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya, "keliru

dan lupa", kepada hadits yang disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi

SAw, * ,$f,i 6t ot:3t5 "6odr ,fi',* )lw ?s'tt1 lsesungguhnya

Allah memaJknn umatku karena salah, lupa, dan apa yang dipal<saknn

kepada merekn). Hadits ini menyamakan ketiga hal tersebut dalam hal

pemaafan. Barangsiapa memahami pemaafan di sini dengan arti

mengangkat dosa secara khusus dan bukan kejadian saat terpaksa,

maka menjadi dia harus mengatakan yang serupa pada kondisi lupa.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan lbnu Majah dan dinyatakan

shahih oleh Ibnu Hibban.

Para ulama berbeda pula tentang talak orang musyrik.

Disebutkan dari Al Hasan, Qatadah, dan Rabi'ah bahwa talaknya tidak

satr. Pernyataan ini dinisbatkan pula kepada Malik dan Daud. Namun,

jumhur (mayoritas) ulama berpendapat talaknya sah sebagaimana

halnya pernikatran dan pembebasan budak yang dia lakukan, serta

hukum-hukum lain yang berkenaan dengannya.

vit li 'tf V 'ot, $r+tl , L+' t't5 (Asy-Sya'bi berlmta,

"Jangan Engkau huhtm kami jilm kami lupa atau salah'). Kami

mengutip riwayat yang semakna melalui sanad yang maushul dari

riwayat Sulaim (maula Asy-Sya'bi).

e:o':- 4 ,* d" 1l eu. Pi * i,' ,J:, 4, 'S,ii 
(I'tabi

SAW bertanya kepada orang yang mengalad atas dirinya, "Apaknh

engkau gila?"). lni adalah penggalan hadits yang disebutkan Imam

Bukhari pada bab ini dengan redaksi, "t# 
+|p (apakah engkau

gila?).Imam Bukhari menyebutkannya juga pada pembahasan tentang

hukuman yang ditentukan. Penjelasannya secara detail akan
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disebutkan di tempat itu. Kemudian pada sebagian jalurnya disebutkan
kata'mabuk'.

ef 
'tot? 6:j; f :{ JtiJ @li berkata, "Hamzah

membelah perut kedua untalru'). Hadits ini merupakan penggalan

hadits panjang tentang kisah dua ekor unta yang telah dijelaskan

dalam perang Badar pada pembahasan tentang peperangan. Kata
baqar artinya membelah, sedangkan khawaashir adalahbentuk jamak

dari kata khaashirah (pinggang). Kemudian kalimat "innahu
tsamalun", artinya sungguh dia sedang mabuk. Ini merupakan dalil
paling kuat bagi mereka yang tidak memberi sanksi orang yang mabuk

atas apa yang dilakukannya, baik berupa talak maupun selainnya.

Namun, Al Muhallab memberi sanggahan bahwa khamer saat itu
masih berstatus mubah (boleh). Dia berkata, "Oleh karena itu, hukum
apa yang diucapkarurya tidak diberlakukan terhadap dirinya dalam
kondisi tersebut." Dia juga berkata, "Kisah inilah yang menjadi latar
belakang pengharaman khamer." Namun, tanggapan Al Muhallab ini
perlu ditinjau kembali. Pertama, dalil yang diambil dari kisah ini
dalam hal memberi sanksi bagi yang mabuk atas apa yang terjadi pada

dirinya. Hal ini tidak berbeda antara meminum yang mubah maupun
yang haram. Kedua, klaim bahwa pengharaman khamer karena kisah

dua ekor unta itu, tidak dapat dibenarkan, sebab kisah kedua ekor unta

te{adi sebelum perang Uhud menurut kesepakatan, sebab Hamzah

mati syahid pada perang Uhud. Tepatnya, peristiwa tersebut

berlangsung antara perang Badar dan Uhud, saat pernikahan Ali dan

Fathimah. Sementara disebutkan dalam kitab Ash-Shahih bahwa

sejumlah sahabat minum khamer pada perang Uhud dan syahid pada

hari itu pula. Dengan demikian, pengharaman khamer terjadi sesudah

perang Uhud berdasarkan hadits shahih ini.

WA otf,S.\ g$.}-i ,:rt:;,L')Vj gt*man berknta, "Tidak

ada talak bagi orang gila dan mabuk"). Riwayat ini dinukil Ibnu Abi
Syaibah dengan sanad yang maushul dan Syababah. Saya telah
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menukilnya pada juz keempat kitab Tarikh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi,

dari Adam bin Abi [yas, keduanyadai Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri,

dia berkata, "Seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz,

'Aku menceraikan istriku saat aku mabuk', maka pendapat Umar bin

Abdul Aziz sama dengan pendapat kami, yaitu mencambuknya dan

memisahkan antara dia dengan istrinya. Hingga Aban bin Utsman bin

Affan menceritakan kepadanya, dari bapaknya bahwa dia berkata,

'Tidak ada talak bagi orang yang gila dan mabuk'. IJmar berkata,

'Kamu memerintahkanku hal ini sementara yang ini menceritakan

kepadaku dari Utsman?' Maka dia pun mencambuknya dan

mengembalikan istrinya kepadanya."

Imam Bukhari menyebutkan atsar Ustman dan Ibnu Abbas

untuk memperjelas indikasi hadits Ali pada kisah Hamzah. Di antara

ulama yang juga tidak mengesahkan talak orang mabuk adalah Abu

Asy-Sya'tsa', Athaq, Thawus, Ikrimah, Al Qasim, dan Umar bin
Abdul Aziz. Ibnu Abi Syaibah mengutip pendapat-pendapat mereka

melalui sanad-sanad yang shahih. Ini pula yang dikatakan Rabi'ah,

Al-Laits, Ishaq, dan Al Muzani. Kemudian pendapat ini dipilih Ath-
Thahawi dan dia berdalil bahwa pada ulama sepakat hukum talak

orang yang kurang waras adalah tidak sah. Dia berkata, "Orang mabuk

juga tidak waras karena mabuknya."

Sementara itu sekelompok ulama tabi'in, seperti Sa'id bin Al
Musayyab, Al Hasan, Ibrahim, Az-Ztthi, dan Asy-Sya'bi berpendapat

bahwa talak orang mabuk dianggap sah. Ini juga yang menjadi

pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah. Adapun

dari Imam Syafi'i, dinukil dua pendapat, dan pendapat yang paling

shahih adalah yang mengesahkannya. Perbedaan terjadi juga dalam

madzhab Hanbali, tetapi yang lebih kuat adalah kebalikannya (tidak

sah). Ibnu Al Murabith berkata, "Apabila kita meyakini bahwa akal

orang mabuk telah hilang, maka talak tidak lagi mengikat baginya.

Namun, jika tidak demikian, maka talak tetap mengikat. Allah
menetapkan batasan mabuk yang membatalkan shalat adalah saat
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orang mabuk tidak mengerti apa yang dia katakan." Perincian ini tidak
menjadi masalah bagi mereka yang menafikan talak orang yang

mabuk. Hanya saja mereka yang mengesahkan talak orang mabuk

secara mutlak beralasan bahwa dia telah berbuat maksiat dengan

sebab perbuatannya, maka pembicaraan tersebut tetap berlaku
baginya, tetapi tidak ada dosa, karena dia diperintah mengganti shalat

dan selairurya yang diwajibkan kepdanya sebelum mabuk atau saat

mabuk.

Ath-Thahawi memberi jawaban bahwa hukum mereka yang

kehilangan kesadaran tidak berbeda-beda, baik kesadarannya itu
hilang karena perbuatannya atau dari luar dirinya, karena tidak ada

perbedaan antara orang tidak mampu berdiri dalam shalat karena

sebab dari Allah atau dari dirinya sendiri. Seperti orang yang

mematahkan kakinya, maka tetap gugur darinya kewajiban berdiri
dalam shalat. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa masalah

berdiri dalam shalat berpindah kepada penggantinya, yaitu duduk,

sehingga terjadi perbedaan antara kedua persoalan itu. Kemudian Ibnu

Al Mundzir menjawab argumentasi tentang mengganti shalat, yaitu

orang yang tidur tetap wajib mengganti shalat, tetapi talaknya tidak
dianggap sah, maka terjadi perbedaan antara keduanya.

Ibnu Bahthtal berkata, "Hukum asal pada orang yang mabuk

adalah tetap dianggap sadar. Adapun mabuk hanya merupakan sesuatu

yang masuk ke dalam kesadarannya, sehingga kapan pun dia

mengucapkan perkataan yang bisa dipahami artinya, maka akan

ditetapkan sebagaimana hukum asalnya hingga diketahui dengan

yakin bahwa kesadarannya telah hilang."

,\ A e:$;:3q orr*\r 'ur/$ ,at? i.t ',Sst (Ibnu Abbas

berkata, "Talak orang yang mabuk dan dipaksa tidak diperbolehkan

[tidak sah]."). Riwayat ini dinukil melalui sanad yang maushul oleh

Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari

Abdullah bin Thalhah Al Khuza'i, dari Abu Yazid Al Muzani, dari
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Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada talak bagi orang
yang mabuk dan orang yang terpaksa." Maksud pernyataannya, "tidak
diperbolehkan", adalah dianggap tidak terjadi, karena tidak ada akal
sehat (kesadaran) bagi orang mabuk yang akalnya telah tertutupi, dan
tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa.

/rtt U* ')fr- 1 : s;b U. 13L Srii luqtah bin Amir berkata,

"Tidak diperbolehkan talak orang yang waswas'). Maksudnya, tidak
terjadi, sebab waswas adalah bisikan jiwa. Sementara tidak ada sanksi

atas apa yang te{adi dalam jiwa seperti yang akan disebutkan.

*.* U 9fuu, t:5. r;1 ,ir|ri ,St|i (Atha' berkata, ,Apabila dia

memulai talak, maka baginya syaratnya"). Masalah ini telah
dijelaskan pada bab "syarat-syarat talak", dan sudah disebutkan pula
dari Atha', Sa'id bin Al Musayyab, dan Al Hasan. Saya telah
menjelaskan mereka yang menyebutkannya secara maushul dari
mereka dan juga yang menyelisihinya.

w *?'ol,* i.t ,lui .*?'ot qt ,sttt J,.t'-!u :4v S,ii

":t",'*-b 
'tfr i ab ,g 'c.3. Nofi' berkata, "seorang laki-laki

menceraikan istrinya untuk selamanya jika dia keluar. Makn lbnu
Umar berkata, "Jika perempuan itu keluar, maka dia dipisahkan
selamanya dari suaminya [iatuh talakJ, dan jika tidak keluar maka

bukan sesuatu [tidak terjadi talakJ "). Alasan penyebt*an atsar
tersebut di tempat ini 

-meski 
berkenaan dengan talak ba'in- adalah

menjelaskan kesesuaian pendapat Ibnu Umar dengan jumhur tentang
tidak adanya perbedaan dalam syarat, baik disebutkan lebih dahulu
atau lebih akhir. Dengan sebab ini tampaklah kesesuaiarr atsar lJmar,
demikian juga atsar yaflg sesudahnya. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan melalui jalur shahih dari Ibnu Umar bahwa dia berkata
tentang hukum katakhaliyyah dan al battah adalah talak tiga.

tlb ;U- lw'4rt €.r;tt tti tk '#t i i,t ,jd ',yi'qj1:jt',)ti,

;E t* * *i tsrli l1i &'oti,ar;ir ex;r ;;a lr tli )tb ,,ai ,lA
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#6?-t y"; C uU.i 
'J+ '-;), (Az-Zuhri berkata tentang orang yang

berkata, "Jika aku tidak melakukan ini dan itu maka istriku ditalak
tiga, "Ditanya tentang apa yang dia katakan dan menjadi ketetapan

hatinya saat mengucapkan sumpah tersebut. Jika dia menyebutkan

batasan waktu yang dimaksudkannya dan menjadi ketetapan hatinya

ketika bersumpah, maka yang demikian dijadikan pada agama dan

amanahnya"). Maksudnya, dia bertanggung jawab antara dirinya
dengan Allah. Riwayat ini dikutip Abdunazzaq dari Ma'mar, dart Az-
Zuhi, secara ringkas. Adapun lafazhnya, "Tentang dua laki-laki yang

bersumpah mengenai talak dan pembebasan budak dengan dikaitkan
suatu urusan yang mereka berbeda padanya, dan tidak ada satu pun di
antara keduanya yang memiliki bukti, maka dia berkata, "Keduanya

bertanggung jawab kepada Allah dan siap memikul resikonya."
Kemudian diriwayatkan dari Ma'mar, dari orang yang mendengar Al
Hasan, sama seperti itu.

'r* * d.+6 f jd i,f ,'"4rtJ.l')ri1 ltbrahim berkata, "Jika

seseorang berkata, 'Tidak ada kebutuhanku terhadapmu (aku tidak
membutuhkanmu)', maka hukumnya sesuai niatnya'). Maksudnya,
jika yang dimaksud adalah talak, maka istrinya ditalak, tetapi jika
tidak maka istrinya tidak ditalak. Ibnu Abi Syaibah berkata: Hafsh

-Ibnu Ghiyats- menceritakan kepada kami, dari Ismail, dari
Ibrahim, tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Aku
tidak butuh dirimu", maka dia berkata, "sesuai niatnya." Kemudian
diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, aku bertanya kepada Al
Hakam dan Hammad, keduanya berkata, "Jika dia niatkan talak, maka

hukumnya adalah talak satu, dan dia lebih berhak terhadap perempuan

itu."

e.qr{} ,y 'O>bt (Talak setiap kaum menurut lisan [bahasaJ

mereka). Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang
maushul, dia berkata: Idris menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abi Idris dan Jarir menceritakan kepada kami, bagian pertama
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dari Mutharrif dan kedua dari Al Mughirah, keduanya dari Ibrahim,

dia berkata, "Talak orang Ajam (non-Arab) diperbolehkan menurut

bahasa mereka." Sa'id bin Jubair berkata, "Apabila seseorang

menceraikan istrinya menggunakan bahasa Persi, maka hal itu
mengikat baginya (sah)."

by ,i,; # F + oc.I;-ux"au #6 rk q J,6 ts1,la;es sa1

+U6."Jft qb fi$-t lQatadah berknta, "Apabila seseorang berkata,

'Jika engkau hamil, maka engkau ditalak tiga', maka hendaklah dia

mencampurinya sekali setiap knli suci, apabila tampak kehamilannya

maka istrinya dipisahkan darinya"). Riwayat ini dinukil Ibnu Abi
Syaibah melalui sanad yang maushul dai Abdul A'la, dari Sa'id bin
Abi Urwah, dari Qatadah, sama sepertinya, tetapi dia berkata,"Pada
setiap kali suci satu kali, kemudian dia menahannya hingga suci

kembali." Adapun selebihnya sama seperti di atas. Dari jalur Asy'ats

dari Al Hasan disebutkan, "Dia bisa mencampurinya apabila telah suci

dari haid, kemudian dia menatrannya hingga waktu yang sama."

Sementara Ibnu Sirin berkata, "Hendaklah dia mencampurinya sampai

hamil." Inilah yang menjadi pendapat jumhur. Sementara pendapat

Imam Malik mengalami perbedaan versi. Dalam riwayat Ibnu Al
Qasim disebutkan, "Jika dia mencampurinya satu kali sesudah

mengucapkan talak bersyarat itu, maka istrinya ditalak baik telah

tampak jelas kehamilan atau belum. Namun, jika dia mencampurinya

pada masa suci, dimana dia mengatakan hal itu kepada istrinya, maka

setelah hubungan intim istrinya ditalak saat itu juga." Pandangan ini
ditanggapi Ath-Thahawi dengan mengemukakan kesepakatan bahwa

yang seperti itu apabila terjadi pada pembebasan budak secara

bersyarat, maka pembebasan dianggap tidak terjadi, kecuali apabila

syaratnya terpenuhi. Dia berkata, "Demikian juga seharusnya dengan

talak. "

*. #\ 4t',Stt r51 :';,,-it'Sai 6 Hasan berknta, "Apabila

seseorang berkata, 'Pergilah kepada keluargamu', maka disesuaikan
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dengan niatnya'). Riwayat ini disebutkan Abdurrazzaq melalui sanad

yang maushul dengan redaksi, cs./ t; 3L lnia sesuai apa yang

diniatkannya). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jatur lain dari
Al Hasan tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya,
"Keluarlah kamu" atau "Sucikan dirimu" atau "Pergilah, aku tidak
membutuhkarmu", semuanya dianggap sebagai talak jika diniatkan
untuk talak.

)itt oqs * t-si r,-'oujri *i * iri,ri,lr :o"b'i.t'Srii ltonu Abbas

berkatai., "fahi r"ruor keperluan, don pembebasan budak adalah apa
yang dimal<sudkan [untuk mendapatkanJ wajah [ridhal Allah").
Maksudnya, tidak patut bagi seorang laki-laki menceraikan iskinya
kecuali saat dibutuhkan, seperti ketika te{adi nusyuz (durhaka dari
istri), berbeda dengan pembebasan budak yang senantiasa dianjurkan.
Al Wathar artinya kebutuhan. Pakar bahasa berkata, "Tidak ada kata
kerja yang dibentuk dari kata ini."

,si 6 rt {'lb ,si'ol: ,4. ei}u 4i v, Ji o1 ,U-,riJt 565 p<z-

Zuhri berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Engknu buksnlah
istrilru', makn sesuai niatnya. Apabila dia meniatkan talak, maka ia
sesuai dengan apa yang diniatkannya".). Riwayat ini disebutkan Ibnu
Abi Syaibah melalui sanad yang maushul dai Abdul A'la, dari

Ma'mar, dai Az-Ztthr| tentang seorang laki-laki yang berkata kepada

istrinya, 'Engknu bukan istriku", maka ia sesuai dengan apa yang dia

niatkan. Kemudian dikutip melalui Qatadah, gf O;lUr'ttjij u. r;agri ts1

'a.t-t1 
lopobila si laki-taki mengatakan hal itu langsung dihadapan

istrinya dengan tujuan mentalalorya, maka jatuhlah talak satu). Dari
Ibrahim dikatakan, Oi,tiajr \l srti 'orti t; t)ta |.il) 't:f bi @pabila dia

mengulangi ucapan itu beberapa kali, maka menurutlan tidak ada

yang diingtnkannya kecuali talak). Qatadah berkata, '6L 6tL ;tri o1

(Apabila dia bermaksud mentalak maka jatuhlah talak). Adapun Sa'id
bin Al Musayyab tidak berkomentar apa-apa. Sementara Al-Laits
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berkata, UtS e (ia kedustaan). AbuYusuf dan Muhammad berkata, )
Uit& '!J.r')'$Qia* turjadi talak dengan sebab uc{tpan tersebut).

,f t ;& ,i; pi*at f ,N ,f $ /lir ti ilb ili ,';'t' 
'Sri:

'Yt;r- 
'? e6t Es ,!ti ,? 4t (Ati berkara, "Tidakkah engkau

mengetaltui bahwa pena diangkat dari tiga golongan; orang yang gila
hingga sadar, anak kecil hingga baligh, dan orang yang tidur hingga

bangun'). Riwayat ini dikutip Al Baghawi dalam kitab Al Ja'diyat,
dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Abu Zhibyan,

dari Ibnu Abbas, U 
',Sut Wi of Srtti ,C:- e') U') ii g'fu. ;.i ;'ot

*x * gj it qir Li '.!*. G1 ,'dp (seorang perempuan gita

didatangkan kepada Umar dan dia telah berzina dan hamil. Umar
bermal<sud merajamnya, maka Ali berkata kepadanya, 'Belum

sampaikah kepadamu bahwa pena telah diletakkan dari tiga
golongan...)" lalu disebutkan satu persatu. Riwayat ini disebutkan
juga oleh Ibnu Numair, Waki', dan sejumlah periwayat lain, dari Al
A'masy. Jarir bin Hazim meriwayatkannya dari Al A'masy, seraya

menegaskan penisbatarurya langsung kepada Nabi SAW. Demikian
juga dikutip Abu Daud dan Ibnu Hibban melalui jalurnya. An-Nasa'i
meriwayatkan melalui dua jalur lain dari Abu Zhibyan secara marfu'
(langsung dari Nabi SAW) dan mauquf (tidak sampai kepada Nabi

SAW), tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Dia mengutipnya dari Abu
Zhibyan, dari Ali, lalu dia lebih mengunggulkan riwayat yangmauquf

daripada yang marfu'. Indikasi hadits ini dijadikan landasan oleh
jumhur ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sahnya

talak yang dilakukan anak kecil. Dari Ibnu A1 Musayyab dan Al
Hasan disebutkan bahwa talak anak kecil dianggap sah jika dia

berakal dan mumayyz (mampu membedakan yang baik dan yang

buruk). Batasannya dalam madzhab Imam Ahmad adalah telah

mrlmpu berpuasa dan menjaga shalat. Menurut Atha' batasannya
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adalah bila mencapai dua belas tahun. Sementara dari Malik dikatakan
apabila mendekati usia baligh.

oj;ir ol$ 'tt lA ol&irr yi ,V 562 6ti bertrata, ,setiap

talak adalah sah kecuali talak orang yang latrang waras'). Riwayat
ini dikutip dengan sanad yang maushul oleh Al Baghawi dalam kitab
Al Ja'diyat, dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Al A,masy, dari
Ibrahim An-Nakha'i, dari Abis bin Rabi'ah, bahwa Ali berkata,
"Semua talak adalah sah, kecuali talak orang yang kurang waras.,'
Demikian diriwayatkan sa'id bin Manshur, dari sekelompok ulama,
dari para pengikut Al A'masy. Pada sebagian jalurnya ditegaskan
bahwa Abis Ibnu Rabi'ah mendengar dari Ali. Sehubungan masalah
ini disebutkan satu hadits marfii'yang dinukil At-Tirmidzi, dari hadits
Abu Hurairah, sama seperti perkataan Ali disertai tambahan pada

bagian akhimya, llb ,P lilai' (Orang yang tertutupi akalnya). Ia

berasal dari riwayat Atha' bin Ajlan, tetapi sanad-nyasangat lemah.

Maksud al ma'tuuh adalah orang yang kurang akalnya. Dalam
hal ini, termasuk anak kecil, orang gila, dan orang yang mabuk.
Jumhur ulama tidak memperhitungkan apa yang terjadi pada mereka.
Namun, dalam masalah ini terdapat perselisihan seperti yang
disebutkan Ibnu Abi Syaibah dari Nafi', bahwa Al Muhbir bin
Abdunahman mentalak istrinya dan dia seorang yang kurang waras,
maka Ibnu umar memerintahkan istrinya menjalani masa iddah.
Dikatakan kepadanya, "sesungguhnya dia kurang waras." Dia berkata,
"Aku belum mendengar Allah mengecualikan talak bagi orang kurang
waras dan selainnya." Dari Asy-Sya'bi, Ibrahim, dan sejumlah ulama
lain Ibnu Abi Syaibah menyebutkan pendapat yang sama seperti
perkataan Ali.

"F S:b (Muslim menceritakan kepada kami). Dia adalah

Ibnu Ibrahim. Adapun Hisyam adalah Ad-Dustuwa'i.
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i1t:j e (Dari Zurarah). Hal ini telah dijelaskan pada awal

pembahasan tentang pembebasan budak. Makna kalimat *'iV S

r4J,Ji aaatah apa yang dia bisikkan kepada dirinya. Namun, Al

Mathrazi menyebutkan dari sebagian ahli bahasa bahwa mereka

membacanya'anfusuha', maksudnya adalah perbuatan yang bukan

pilihannya.

Al Ismaili mengutip dengan sanad yang maushul dari

Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Tidak ada pada Qatadah hadits

yang lebih bagus darinya." Hadits ini menjadi dalil bahwa talak orang

yang waswas tidak sah. Apalagi talak orang lemah akal dan gila tentu

lebih tidak sah. Ath-Thahawi menggunakan hadits ini untuk

mendukung pendapat jumhur tentang orang yang berkata kepada

istrinya, "Engkau ditalak" seraya dia niatkan dalam dirinya talak tiga,

bahwa talak tersebut tetap dianggap talak satu. Berbeda dengan para

ulama madzhab Syaf i dan yang sependapat dengan mereka, karena

riwayat itu menunjukkan tidak diperbolehkan talak dengan niat tanpa

disertai ucapan. Namun, hal ini dijawab bahwa pada kasus itu ada

ucapan talak dan niat pisah secara sempuma, sehingga ia merupakan

niat yang diserta ucapan.

Hadits ini dijadikan juga dalil bagi yang berpendapat tentang

seseorang yang berkata kepada istrinya, 'Wahai Fulanah' dengan niat

talak, maka istrinya tidak ditalak, berbeda dengan pendapat Imam

Malik dan selainnya, karena talak tidak terjadi dengan sebab niat

tanpa ucapan, sementara pada kasus ini dia tidak menggunakan

ucapan talak baik secara jelas maupun kiasan. Hadits ini dijadikan
juga dalil bahwa orang yang menulis 'talak' niscaya istrinya ditalak,

karena dia bertekad dengan hatinya dan mengamalkan tulisannya.

Demikian pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Malik mensyaratkan

kesaksian atas tulisan itu.

Sementara mereka yang berkata, "Apabila seseorang mentalak

dalam hatinya, maka istrinya ditalak", berdalil bahwa orang yang
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meyakini kufur dengan hatinya, maka dia dianggap kafir, dan orang

yang terus-menerus dalam kemaksiatan maka dia berdosa. Demikian
juga orang yang pamer dengan amalannya serta bangga dengan diri
sendiri. Semua ini merupakan amalan hati tanpa disertai lisan.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Az-Zlhi, dan Malik dalam

riwayat yang disebutkan Asyhab darinya serta dikukuhkan oleh Ibnu

Al Arabi.

Namun, hal itu dijawab bahwa pemberian maaf terhadap

bisikan jiwa termasuk keutamaan umat ini. Orang yang terus menerus

dalam kekufuran bukan orang yang tertuduh. Kemudian orang yang

terus-menerus melakukan kemaksiatan dianggap telah berdosa karena

kemaksiatan yang telah dilakukannya. Mengenai pamer dan bangga

diri tidak termasuk jenis ini, sebab keduanya berkaitan dengan

amalan. Al Khaththabi berdalil dengan ijma' bahwa orang yang

bertekad melakukan zhihar, maka tidak dianggap telah melakukannya.

Dia berkata, "Demikian juga halnya dengan talak. Begitu pula apabila

seseorang membisikkan pada dirinya untuk menuduh berzina, maka

tidak dianggap sebagai orang yang menuduh orang lain berzina.

Seandainya bisikan jiwa memberi pengaruh, niscaya shalat akan batal.

Sementara hadits shahih telah menunjukkan bahwa meninggalkan

bisikan hati sangat dianjurkan, tetapi jika te{adi maka shalat tidak

menjadi batal. Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang

shalat ketika menjelaskan perkataan {Jmar, gi.*/rt e 6ft \r* *\' ,il
(sesungguhnya aku menyiapkan pasukanlan dan alru dalam shalat).

Hadits kedua adalah hadits Jabir tentang kisah orang yang

mengakui dirinya berzina, lalu dirajam. Dia menyebutkannya dari
jalur Yunus, dari Az-Zuhi, dari Abu Salamah, dari Jabir, dan akan

dijelaskan pada pembahasan tentang hudud (hukuman). Adapun yang

dimaksud adalah kalimat dalam judul bab, yaitu, "Apakah kamu

gila?" karena konsekuensinya bila orang itu gila, maka pengakuarurya

tidak dianggap. Adapun makna pertanyaan itu adalah, "Apakah

engkau menderita penyakit gila?" atau "Apakah engkau terkadang gila
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dan terkadang sadar?" karena saat orang itu ditanya tentu dalam
keadaan sadar. Mungkin juga Nabi SAW mengajukan pembicaraan

kepadanya, tetapi maksudnya menanyai orang-orang yang hadir yang

tahu kondisi orang itu.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA tentang kisah di
atas. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Syu'aib, dari Az-
Zlhli, dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu
Hurairah, yang akan disebutkan juga pada pembahasan tentang hudud
(hukuman). Adapun maksud kalimat, "Sesungguhnya yang terakhir
telah berzina", adalah yang diakhirkan dari kebahagiaan. Sedangkan

menurut sebagian, maknanya adalah yang hina.

:?',P ry e',sb tit.,lasui'Srit (Qatadah berkata, "Apabita

seseorang mentalak dalam dirinya, maka bukan sesuatu [tidak
dianggap talakJ "). Pemyataan ini disebutkan Abdurrazzaq melalui
sanad yang maushul dai Ma'mar, dari Qatadah dan Al Hasan,

keduanya berkata, "Barangsiapa mentalak secara rahasia dalam
dirinya, maka talaknya itu tidak dianggap sesuatu." Ini merupakan
pendapat jumhur, tetapi Ibnu Sirin dan Ibnu Syihab menyelisihanya,

keduanya berkata, "Talak tersebut sah." Ini juga salah satu riwayat
dari Malik.

Catatan

Atsar Qatadah ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi sesudah

hadits Qatadah yangmarfu'yangdisebutkan di tempat ini sesudahnya.

Ketika dia mengutipnya dari Qatadah, dari Zurarah, dari Abu
Hurairah, maka dia menyebutkan hadits marfu', lalu berkata

sesudahnya, "Qatadah berkata...". Kemudian Imam Bukhari
menyebutkan tiga hadits pada bab ini.

i' + i tv V U d:P1ti :,Stt *f:Jt ap1 (Dari Az-Zuhri dia

berkatu;,, "Dikabarkan kepadalat oleh orang yang mendengar Jabir
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bin Abdullah"). Bagian ini dihubungkan kepada perkataannya,
"S1ru'aib, da,l.i Az-Zuhri...." Sudah disebutkan pula dari riwayat
Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah. Kemungkinan dia tidak
menyebutkannya secara jelas ketika menceritakan kepada Syu'aib.
Mungkin juga bagian ini ada padanya dari selain Abu Salamah, lalu
dia menyisipkan dalam riwayat Yunus. Arti kata adzlaqathu dalam
riwayat ini adalah ditimpa batu sebagai hukumannya. Sedangkan
jamaza, artinya segera berlari.

12. Khulu', dan Bagaimana Talak dalam Khulu'

tf lr ,"'r3v ,lvt .tni:., *v irl iljr iaL :e?:.p6i;';r

€.ryw ,* q:, y(t',F.,-?11q i' 31i- 4-'ti uq
')^..i;i.t ,irn e- k- | ,ti;'.Jr j';'F- 

C-, ,'*Ltt) t4l
.')ll'>'u U

Dan firman Allah, "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali
dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
l<eduanya khawatir tidak alcan dapat menjalankan hulam-hulrum
Allah -hingga firman-Nya- orang-orang yang zhalim. " LJmar

memperbolehkan khulu' tanpa sulthan (penguasa). Sementara Utsman

memperbolehkan khulu' dengan (imbalan) selain daripada ikat rambut

si perempuan. Thawus berkata, "Makna, 'kecuali keduanya talal tidak

dapat menjalankan hulam-hulatm Allah', adalah pada apa yang

difardhukan bagi setiap salah satu dari keduanya terhadap

pasangannya dalam pergaulan dan persahabatan, dan dia tidak
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4.\)l gll qjJ
,,'
tt . et..:1r ) a)-ev Vt. /-

o 

o1. 1. i.4* atl JL-,o
,^4ct/ t4)e aJJl dte
c, ? . ) z..tl ,-9 4J *st-), l) .-. ( ,

mengucapkan perkataan orang-orang dungu, 'Tidak halal hingga istri
berkata: Aku tidak mandi junub untukmu'."

|'4i f i *;u iirt Li u* it * d* *
I c/ .. o' t o t',.^s.t t; ,* J c*U c.lr J;, t:- :Ut- *j ili
:tt lij',r,ut .r*)i e ;At i;i ,b"', ca) \_t

At Jy, Ju .'€ :"dv t^+y ))L r'r:;i ,*i
6l nr $ liu WW)^a t'Seri$s

.n,
'etV

* l.G * ttc+ ,y brrt ,lu, liabi- i;i, ,ti:',:-i e
Wr,*r*a\t*Cttd*

5274. Dari Ikrimah, sesungguhnya .rua*u perempuan

Abdullah bin Ubay... sama seperti di atas... dan beliau bersabda,

"Engkau mengembalikan kebunnya? " Dia berkata, "Yt'. Dia pun

5273. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri
Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai
Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan

agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam."
Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau mengembalikan

kebunnya kepadanya. " Dia berkata, "Ya". Rasulullah SAW bersabda
(kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak
satlt." Abu Abdillah berkata, "Tidak ada yang turut mengutipnya dari
Ibnu Abbas."

:JtiJ .t{,i
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mengembalikannya dan beliau memerintahkannya (Tsabit bin Qais)
untuk mentalaknya. Ibrahim bin Thahman berkata dari Khalid, dari
Ikrimah, dari Nabi SAW, "Dan talaklah dia."

ii;r -ie ,JE fr ,t# at * ik * q ci ;.;i: *j
yt'J"" , t :Ur;,'l:-,)' * h, * it );, A ; i yi
J;,i* x+f t 6.i,, ,b y, ,r-', ; ?G i if 't jt

.r-, :Uvt.rt-y )lL'r'ri,&) *ht ,;, |;
5275. Dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari lkrimah, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah
SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam
hal agama dan tidak pula akhlak, tetapi aku tidak mampu (hidup
bersamanya)'. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau mengembalikan
kebunnya kepadanya? " Dia berkata, "Ya."

.q1a t;?,

5276. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkat4 "Istri
Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW dan berkata,

"Wahai Rasulullah, aku tidak benci terhadap Tsabit dalam hal agama

dan akhlaknya, hanya saja aku takut kekufuran." Rasulullah SAW
bersabda, "Engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia
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t 1 '. o- o z . ll o ,dr b-8 g q-yt f

berkata, "Ya." Maka dia mengembalikan kepadanya, dan beliau

memerintahkan Tsabit, lalu dia pun menceraikannya.

le al; rd. -1a.:l^> kl.t>

5277. Sulaiman menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, sesungguhnya

Jamilah... lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab Khulu'). Khul' secara bahasa artinya permintaan pisah

(talak) dari pihak istri dengan imbalan harta. Kata tersebut diambil
dari kata 'khal' ats-tsaub' (menanggalkan pakaian), sebab secara

maknawi istri merupakan pakaian bagi suami. Bentuk mashdar
(infinitif) kata ini diberi tanda dhammah untuk membedakan antara

makna indrawi dan maknawi. Abu Bakar bin Duraid menyebutkan

dalam kitabnya Al Amali bahwa khulu' pertama di dunia adalah Amir
bin Azh-Zharib menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-
laki saudaranya yang bemama Amir bin Al Harits bin Azh-Zhaib.
Ketika perempuan itu masuk kepada suaminya, ternyata dia tidak
menyukainya, maka sang suami mengadu kepada bapak si perempuan,

lalu bapak si perempuan berkata, "Aku tidak mengumpulkan

untukmu, berpisah dengan istrimu dan hartamu. Aku telah

menanggalkannya (khala'a) darimu dengan imbalan apa yang engkau

berikan kepadanya." Dia berkata, "Para ulama mengklaim, inilah
peristiwa khulu' pertama di kalangan bangsa Arab." Adapun khulu'
pertama kali dalam Islam akan disebutkan kemudian.

Khulu' biasa juga disebut fidyah (tebusan) atau ftidaa'
(penebusan). Para ulama sepakat tentang pensyariatannya, kecuali
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Bakr bin Abdullah Al Muzani (salah seorang tabi'in masyhur), dia

berkata, "Tidak halal bagi seseorang mengambil sesuatu dari istrinya

sebagai imbalan atas perpisahan dengannya, berdasarkan firman

Allah, t*' + SlsliS ,^t (Janganlah kamu mengambil sesuatu

darinya)." Lalu ulama-ulama lain menanggapinya dengan firman

Allah dalam surah Al Baqarah ayat 229, y. ,>:Sltt q * tG \!
(tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberiknn istri
untuk menebus dirinya). Namun, dia mengklaim ayat ini sudah

dihapus oleh ayat dalam surah An-Nisaa'. Keterangan ini dinukil Ibnu

Abi Syaibah dan selainnya. Disamping pendapat ini syadz (menyalahi

yang umum) juga disanggah dengan mengemukakan firman Allah

dalam surah An-Nisaa', 6,Fi * q ;d'* € '*'oy (iika mereka

dengan suka rela memberikan kepada knmu sesuatu darinya, *oy
makanlah). Begitu pula firman Allah dalam surah yang sama, tQ \t
d,t:"i'ol W Qidak mengapa bagi keduanya untuk berdamai).

Demikian juga dengan hadits-hadits yang berbicara tentang itu. Hanya

saja mungkin dia tidak menshahihkan hadits-hadits yang dimaksud,

atau belum sampai kepadanya. Kemudian terjadi tjma', dan ayat An-

Nisaa' dikhususkan oleh ayat dalam surah Al Baqarah dan dua ayat

An-Nisaa' yang lain.

Adapun khulu' secara syariat adalah berpisahnya suami

dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan kepada pihak suami.

Hukumnya makruh (tidak disukai), kecuali dikhawatirkan bahwa

keduanya atau salah satunya tidak dapat melakukan apa yarLg

diperintahkan Allah. Mungkin itu terjadi disebabkan buruknya

pergaulan dalam rumah tangga, baik akibat buruknya fisik maupun

kepribadian. Tidak disuakinya hal itu dapat hilang jika keduanya

butuh untuk melakukannya, karena khawatir dosa yang menyebabkan

bainunah al kubra (talak tiga).
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*l &)tiejr 'aS s @o" bagaimana talak padanya). Maksudnya,

apakah talak tedadi dengan sebab khulu' itu sendiri atau tidak sanipai

talak itu diucapkan secara lisan atau dengan niat. Ada tiga pendapat

ulama berkenaan dengan khulu' yang tidak disertai talak yang

diucapkan secara lisan maupun niat. Ketiganya merupakan pendapat

dalam madzhab Syaf i.

Pertama, pendapat yang dinyatakan secara tekstual oleh Imam

Syaf i dalam sejumlah kitabnya yang baru, bahwa khulu' adalah

talak, dan ini merupakan pendapat jumhur. Apabila terjadi dengan

kata khulu ' dan yang dibentuk darinya, maka jumlahnya berkurang.

Demikian juga jika terjadi tanpa kata khulu' namun disertai niat

khulu'. Imam Syafi'i menyebutkan secara tekstual dalam kitab Al
Imla' balrwa kata khulu' termasuk kata yang menunjukkan talak

secara tegas. Dalil jumhur ulama bahwa ia adalah kata yang tidak
dimiliki kecuali oleh suami, maka kedudukannya adalah talak.

Sekiranya dianggap fasakh tentu tidak diperbolehkan bila tanpa

'pemberian' seperti halnya iqalah (pengunduran diri). Hanya saja

jumhur memperbolehkannya baik pemberian itu sedikit atau banyak.

Hal ini menunjukkan bahwa khulu'adalah talak.

Kedua, pendapat Imam Syaf i dalam pendapatnya yang lama

(qaul qadim), seperti disebutkan dalam kitab Ahkam Al Qur'an batrwa

khulu' adalah fasakh bukan talak. Pandangan ini dinukil secara sah

dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ab&tnazzaq. Dari Ibnu Az-
Zttbair dinukil juga keterangan yang menguatkannya. Namun, Ismail

Al Qadhi menganggapnya musykil dengan mengemukakan

kesepakatan bahwa seseorang yang menyerahkan urusan istrinya
kepada kekuasaan si istri seraya meniatkan talak, lalu si istri mentalak

dirinya, maka talak dianggap sah. Namun, hal itu ditanggapi bahwa

letak perbedaannya adalah jika tidak ada kata talak maupun niat, tetapi

ada kata khulu' secara tegas atau kata-kata lain yang menempati

posisinya, maka tidak menimbulkan fasakh yang mengakibatkan

perpisahan suami istri dan tidak pula menimbulkan talak. Para ulama
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madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang seseorang yang

mengucapkan khulu'dengan niat talak. Jika dikatakan khulu' adalah

fasakh, maka apakah terjadi talak atau tidak? Sang Imam menguatkan

pendapat yang mengatakan tidak terjadi talak. Namun, Abu Hamid

dan sejumlah ulama lain mengatakan terjadi talak. Pandangan ini
dinukil Al Khawarizmi dari teks pendapat nya yang terdatrulu. Dalam
teks itu disebutkan, "Ia adalah fasakh,jumlah talak tidak berkurang

kecuali keduanya meniatkan talak." Namun, pendapat yang dipilih
sang Imam ini digoyahkan oleh nukilan ijma' dari Ath-Thahawi,

bahwa jika seseorang mengucapkan khulu' dengan niat talak, maka

dianggap sebagai talak. Adapun letak perbedaannya adalah jika dia

tidak menegaskan talak atau tidak meniatkannya.

Ketiga, jika seseorang tidak meniatkan talak, maka tidak
terjadi pemisahan. Pendapat ini dinyatakan secara tekstual oleh Imam

Syaf i dalam kitab Al (Jmm dan didukung As-Subki dari kalangan

ulama muta'akhirin. Menurut Ibnu Nashr Al Manvazi dalam kitab
Akhlaq Al Ulama, ia adalah pendapat terakhir di antara dua pandangan

Imam Syaf i.

r i( 6r;l i,ilr qa ,ifi rL s!'i,is bf ts ];1a;-ri> jw itt S'ra',

.irr 'tl.li 4- (firman Allah, "Tidak halal bagi kamu mengambil

kembali sesuatu yang kamu telah berikan kepada mereka kecuali
keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hularm-huhrm Allah").
Selain Abu Dzar menambahkan, "Hingga firman-Nya, 'Orang-orang
yang zhalim'." Dalam riwayat An-Nasafi sesudatr kata 'keduanya

khawatir' tercantum kata 'ayat'. Namun, dengan mengutip kelanjutan

ayat akan tampak kesempurnaan maksud penyebutannya, yaitu"Tidak
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk

menebus dirinya." Kemudian kata bersyarat yang terdapat dalam

kalimat 'jika kamu khawatir' dijadikan pegangan oleh mereka yang

melarang khulu' kecuali setelah terjadi kerusakan dari kedua belah
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pihak (suami-istri). Hal ini akan saya jelaskan ketika membicarakan

a/sar Thawus.

9(fur ili iilrir * iVf: (Jmar memperbolehkan khulu'

tanpa sulthan). Maksudnya, tanpa izin dari penguasa. Riwayat ini
dikutip Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang maushul dari

Khaitsamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Bisyr bin Marwan datang

kepada Umar mengajukan masalah khulu' antara seorang laki-laki

dengan istrinya, maka dia tidak memperbolehkannya." Abdullah bin

Syihab Al Khaulani berkata kepadanya, "Pernah diajukan perkara

khulu' kepada lJmar, dan dia memperbolehkannya."

Imam Bukhari mengisyaratkan perbedaan dalam hal itu
sebagaimana dikutip Sa'id bin Manshur bahwa Husyaim menceritakan

kepada kami, Yunus memberitakan kepada kami, dari Al Hasan Al
Bashri, dia berkata, "Tidak boleh ada khulu' tanpa (izin) sulthan

(penguasa)." Hammad bin Zaid berkata, dari Yahya bin Atiq, dari

Muhammad Ibnu Sirin, "Mereka biasa mengatakan..." sama seperti di
atas. Pendapat ini dipilih Abu Ubaid seraya berdalil dengan firman

Allah, ar i]li tl;i 1 'oi '&'ttti Oi*, kamu khawatir keduanya tidak

akan dapat menjalankan hulatm-hukum Allah), dan firman-Nya, it:
'u 6t, #i',y 6Se $a;6 W. Ory & Up"oita kamu

khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah

seorang hakam fiuru damail dari keluarga laki-laki dan seorang

halram dari keluarga perempuan). Pada kedua ayat ini, Allah
menyerahkan kekhawatiran kepada selain suami-istri, dan tidak

dikatakan, "Jika keduanya takut." Hal ini dikuatkan oleh qira'ah
(bacaan) versi Hamzah yang membaca ayat ini, '6td-'ot\l ftecuatiitka

keduanya dikhawatirlmn) dalam bentuk kata kerja pasif. Dia berkata,

"Maksudnya, adalah para wali." Namun, argumentasi ini ditolak oleh

An-Nahhas bahwa pendapat itu tidak didukung kaidah tata bahasa,

kata, maupun makna. Adapun Ath-Thahawi menolaknya dengan
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alasan pendapat tersebut syadz menyelisihi mayoritas. Dari segi

makna (logika), talak diperbolehkan tanpa campur tangan hakim
(penguasa), demikian juga dengan khulu'. Pendapatnya itu dibangun

di atas asumsi bahwa keberadaan persengketaan merupakan syarat

yang membolehkan khulu'. Adapun mayoritas ulama

memperbolehkannya. Menurut mereka, ayat di atas berdasarkan

hukum yang umum. Qatadah mengingkari pemyataan ini terhadap Al
Hasan. Sa'id bin Abi Arubah menyebutkan dalam kitab An-Nikah dai
Qatadah, dari Al Hasan, lalu disebutkan seperti di atas. Kemudian

Qatadah berkata, "Al Hasan hanya mengambilnya dari Ziyad."
Maksudnya, ketika Ziyad menjadi pemimpin Irak sebagai pembantu

Muawiyah. Saya berkata, *Ziyad bukan seorang yang layak dijadikan
panutan."

U.i: 'eW 
i; 1!rjr 

'o*l l6;ii ((Itsman memperbolehkan

khulu' dengan [imbalanJ selain ikat rambut si perempuan). Kata
'iqaash adalah bentuk jamak dari kata uqshah, artinya sesuatu yang

dipakai mengikat rambut. Atsar Utsman ini kami kutip dengan sanad

yarLg maushul dalam kitab Amali Abi Al Qasim bin Bisyran, dat'.

Syarik, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ar-Rubayyi' binti
Mu'awwidz, diaberkata, U.5 ')Eii ,f\ ,/ry ott \ €r)',y 'c.iily
'Ot;S 

1,1t" melahtkan khulu' terhadap suami dengan (imbatan) selain

iknt rambut, maka Utsman memperbolehkannya). Al Baihaqi

meriwayatkan dari Rauh bin Al Qasim, dari Ibnu Aqil, yang pada

bagian akhirnya disebutkan, q.:t ,i. -qr i>bf e ie F gl|rin
(Alat menyerahknn semuanya kepadanya hingga aku membanting

pintu antara diriht dengannya). Riwayat ini memberi petunjuk bahwa

yang dimaksud kata 'duuna' adalah 'selain' bukan 'kurang'.
Maksudnya, diperbolehkan bagi sang suami mengambil dari

it
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Sa'id bin Manshur berkata: Hisyam menceritakan kepada

kami, dari Mughirah, dari lbrahim, V?: ,/W o\i ti L..i;.,' iti i,f
(dikatakan khulu' dengan (imbalan) selain ikat rambut si perempuan).
Diriwayatkan pula dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
"Diambil dari perempuan yang mengajukan khulu' hingga ikat
rambutnya." Dari Jalur Qabishah bin Dzu'aib disebutkan, jV {$V tir

1e.'cr*tr tQ 6db Cv \t,)u I .6thbi tb ;fii'si:U of (Apabita taki-

laki melakukan khulu' terhadap istrinya, dia boleh mengambil dari
istrinya lebih banyak dari apa yang pernah dia berikan." Kemudian
beliau membaca ayat, "Tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".). Sanad riwayat
ini shahih. Saya (Ibnu Hajar) menemukan a/sar Utsman dengan
redaksi lain. versi ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam biografi Ar-
Rubayyi' binti Mu'awwidz dalam kitab Thabaqaat An-Nisaa', dia
berkata, Yahya bin Abbad memberitakan kepada kami, Fulaih bin
Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin
Aqil menceritakan kepadaku, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, diatt
berkata, :? F u ,'i tjii 'ui6 ,W\ u€i ,7lti; 

"e i, 
r;;r i;. og

3'ia;;'$i oudlL t>'i ,;t7 e :€ F !ti'ir:,6 .|ii ii ,jd .€f,
Wi, gV ,f f ,F'i; ,:!,liti'o3r, :)ui (,,perjadi persengketaan

antara aku dengan anak pamanlat." Anak pamannya itu adalah
suaminya sendiri. Dia berkata, "Aku berkata kepadanya, '(Jntukrnu

segala sesuatu dan pisahlah darilru'. Dia berkata, 'Aku telah
menyetujuinya'. Demi Allah, dia mengambil segala sesuatu hingga
tempat tidurlu Alru datang kepada (Jtsman yang saat itu sedang
terkepung. Beliau berkata, "syarat lebih memiliki. Ambil segala
sesuatu hingga ikat rambutnya.').

Ibnu Baththal berkata, 'Tumhur ulama berpendapat,

diperbolehkan bagi suami 
-saat 

terjadi khulu'- mengambil dari
istrinya melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya." Imam
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Malik berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang dijadikan
panutan melarang hal ini, tetapi ia bukan termasuk akhlak yang

terpuji." Adapun hujjah mereka yang melarang melebihkan dari apa

yang pemah diberikan, akan disebutkan ketika membahas hadits di

bab ini.

rljsa 7711 ,j3J.,"p, tl*i 1' ts:i 4-: Lf rir;,j of l"""jG J,ii
,|ry|'tiF ,;; ,H"i ,r11r;i'rt ;lr-ii *.btrl-ryt e ?b *
-y.A b (Thawus berkata, "Firman-Nya, 'Kecuali keduanya khawatir

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah', dalam hal-hal
yang difardhukan atas setiap salah seorang mereka terhadap

pasangannya, berupa pergaulan dan persahabatan. Dia tidak
mengatakan perkntaan orang-orang dungu, "Tidak halal hingga si
istri berkata, 'Aku tidak mandi junub untulonu '. '). Riwayat mu'allaq
ini diringkas Imam Bukhari dai. atsar yang dinukil Abdurrazzaq
melalui sanad yang maushul (lengkap). Dia berkata, Ibnu Juraij

memberitakan kepada kami, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku,

aku berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan bapakku tentang

tebusan?" Dia berkata, "Dia biasa mengatakan apa yang difirmankan

Allah, dt 533- [Li, I 'C.rt 
ti6,;" oi \t 7t"r"ali kalau keduanya khawatir

tidak dapat menjalankan hukum-hulatm Allah), dia tidak mengatakan

perkataan orang-orang dungu, 'Tidak halal hingga si istri berkata: Aku
tidak akan mandi junub untukmu'. Namun, dia berkata, 'Kecuali
keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah
dalam hal-hal yang difardhukan kepada setiap salah seorang mereka

terhadap p asangannya berupa pergaulan dan p ersahabatan' . "

Ibnu At-Tin berkata, "Makna zhahir penuturan Imam Bukhari

memberi asumsi bahwa kalimat 'Dia tidak mengatakan. ..' berasal dari

perkataannya sendiri. Namun, sebenamya dia menukil perkataan itu
dari Ibnu Juraij." Dia berkata, "Tidak tertutup kemungkinan dia

memahami apa yang dipahami Ibnu Juraij." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, seakan-akan dia tidak mendapati atsar yar.g dinukil dengan

TATHUL BAARI _ I79



sanad yang maushul sehingga memaksakan diri mengemukakan

perkataan itu. Adapun yang mengucapkan perkataan "Dia tidak

mengatakan" adalah Ibnu Thawus. Penafian tersebut dinukil dari

bapaknya (Thawus). Ibnu Thawus mengisyaratkan dengan hal itu
kepada keterangan yang dinukil dari selain Thawus, bahwa tebusan

tidak diperbolehkan hingga si perempuan berbuat maksiat kepada

suaminya dalam hal yang diinginkan suami, hingga si istri berkata,

"Aku tidak akan mandi junub untukmu." Pendapat ini dinukil dari

Asy-Sya'bi dan selainnya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari

Husyaim, Ismail bin Abu Khalid memberitakan kepada kami, dari

Asy-Sya'bi, "seorang perempuan berkata kepada suaminya, 'Aku

tidak akan menaati perintatrmu, tidak menunaikan sumpahmu, dan

tidak mandi junub untukmu'. Dia berkata, 'Apabila suami tidak

menyenangi hal itu, maka dia dapat mengambil segala sesuatu, lalu

melepaskannya (menceraikannya)'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Yazid bin

lbrahim, dari Al Hasan, sehubungan firman-Nya, t74i- f iri 6g{ irf if
)u 3li (Kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah). Dia berkata, "Hal itu terjadi pada khulu 'apabila

dia berkata, 'Aku tidak mandi junub untukmu'." Kemudian dinukil

melalui Humaid bin Abdurrahman, dari Ali, sama seperti itu, tetapi

sanad-rryalemah. Secara zhahir, nukilan tentang itu dari Al Hasan dan

selainnya, tidak lain hanyalah sebagai permisalan dan bukan syarat

dalam pembolehan khulu'.

Kemudian disebutkan dari selain Thawus sama seperti

perkataannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Al Qasim,

bahwa dia ditanya tentang firman Allah, nrr i1.r- tqri ) !( ti6{ 0( )r

(Ke.cuali keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum

Allah), dia berkata, "Dalam pergaulan hal yang difardhukan kepada

keduanya. Kemudian dinukil dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya,

bahwa dia berkata, "Tidak halal bagi suami mengambil tebusan
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hingga kerusakan itu berasal dari pihak istri." Dia tidak mengatakan,
"Tidak halal baginya hingga si istri berkata, 'Aku tidak akan
menunaikan sumpahmu dan tidak mandi junub untukmu'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Azhar bin Jamil, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Khalid, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Azhar bin Jamil yang dimaksud adalah

Azhar bin Jamil Bashri dan dipanggil Abu Muhammad. Dia
meninggal tahun 251 H. Imam Bukhari tidak mengutip riwayatnya
dalam kitab Shahih-nya kecuali di tempat ini. Riwayatnya dikutip pula
oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan bahwa
tidak ada periwayat lain yang menyebut Ibnu Abbas dalam sanad
hadits ini selain Azhar yang dimaksud, seperti yang akan dijelaskan.
Namun, hadits ini dinukil melalui sanad yang maushul (bersarnbung)
dari jalur lain seperti disebutkan juga oleh Imam Bukhari pada bab di
atas. Adapun Khalid dalam sanad ini adalah Ibnu Mahran Al
Hadzdza'.

t>.s ii;r tsi ls"rungguhnya istri Tsabit bin eais).

Maksudnya, Ibnu Syammas (orator kaum Anshar). Namanya sudah
disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan. pada jalur ini, nama
perempuan yang dimaksud tidak disebutkan secara jelas, juga pada
jalur-jalur sesudahnya. Kemudian disebutkan pada akhir bab melalui
jalur Hammad bin Zaid, da-'i Ayyub, dari Ikrimah, dengan sanad yang
mursal bahwa namanya adalah Jamilah. pada riwayat kedua
disebutkan "Sesunggunya saudara perempuan Abdullah bin lfbay...".
Maksudnya, Abdullah bin [Ibay, pemuka suku Khazraj dan pemimpin
kaum munafik yang kisahnya sudah dijelaskan pada pembahasan tafsir
surah Baraa'ah dan Al Munaafiquun. Secara zhahir, perempuan yang
dimaksud adalah Jamilah binti Ubay. Untuk menguatkan hal ini
bahwa dalam riwayat Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas
disebutkan, "Sesungguhnya Jamilah binti Salul datang...". Hadits ini
riwayatkan Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Salul adalah seorang
perempuan yang diperselisihkan jati dirinya, apakah dia ibu daripada

*;
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Ubay atau istrinya? Dalam riwayat An-Nasa'i dan Ath-Thabarani

disebutkan dari hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwid r, i. rt G.'c.'.$'oi

Jy $*;" u,t?i ;it'Ji ;. *t * U W @ \^li"'#i'^si;t ;p u"ria

&) * ilt & i)t Jt ) (sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syammas

memukul istrinya hingga tangannya patah. Dia adalah Jamilah binti

Abdullah bin Ubay, lalu saudaranya datang mengadu kepada

Rasulullah SAW...). Inilah informasi yang ditegaskan Ibnu Sa'ad

dalam kitab Thabaqat.Diaberkata, "Jamilah binti Abdullah bin Ubay,

masuk Islam dan berbaiat, lalu diperistrikan Hanzhalah bin Abi Amir
(orang yang dimandikan malaikat), lalu suaminya terbunuh pada

perang LJhud dan saat itu dia sedang hamil, lalu melahirkan Abdullah

bin Hanzhalah. Setelah itu dia dinikahi Tsabit bin Qais dan

melahirkan anak bernama Muhammad. Kemudian ia minta khulu' dari

Tsabit dan dinikahi Malik bin Ad-Dukhsyum, lalu Khubaib bin Asaf."

Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij

disebutkan; Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya

Tsabit bin Qais bin Syammas beristrikan Zainab binti Abdullah bin

Ubay bin Salul. Dia memberinya mahar berupa kebun, tetapi istrinya

tidak menyukainya. Riwayat ini dikutip Ad-Daruquthni dan Al
Baihaqi dengan sanad yang cukup kuat meskipun mursql. Tidak ada

perbedaan antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, karena

mungkin dia memiliki dua nama, atau salah satunya merupakan

gelarnya. Jika cara penggabungan ini diabaikan, maka riwayat yang

maushul adalah lebih shahih. Ia dikuatkan oleh perkataan ahli nasab

bahwa namanya adalah Jamilatr. lnilah yang ditegaskan Ad-Dimyathi

bahwa dia adalah saudara perempuan Abdullah bin Abdullah bin

Ubay. Saudari kandung ibu keduanya adalah Khaulah binti Al
Mundzir bin Haram. Ad-Dimyathi berkata, "Keterangan dalam Shahih

Bukhari bahwa dia adalah anak perempuan Ubay merupakan

kesalahan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak layak menyebutnya

sebagai kesalahan, karena yang tercantum batrwa dia adalah saudara
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perempuan Abdullah bin lJbay, dan tentu saja dia adalah saudara
perempuan Abdullah bin Ubay tanpa ada keraguan. Akan tetapi dalam
riwayat ini saudara laki-lakinya dinisbatkan kepada kakeknya (yakni
tlbay), sebagaimana dalam riwayat Qatadah dia dinisbatkan kepada
neneknya (yakni Salul).

Adapun Ibnu Atsir --{an juga diikuti An-Nawawi-
menegaskan bahwa pendapat mereka yang mengatakan dia adalah
anak perempuan Abdullah bin Ubay merupakan kesalahan, dan yang
benar adalah saudara perempuan Abdullah bin Ubay. Namun, yang
benar bukan seperti yang mereka katakan. Bahkan lebih tepat bila
riwayat-riwayat itu digabungkan. Sebagian ulama memadukan riwayat
ini dengan mengatakan telah terjadi kesamaan nama antaraperempuan
itu dengan bibinya. Lalu Tsabit melakukan khuru'kepada keduanya
satu persatu. Namun tentu saja pandangan ini tidak tepat. Terutama
sumber hadits itu hanya satu. Penisbatan seseorang kepada kakeknya
cukup sering terjadi jika si kakek orang yang masyhur. Sementara
hukum asal suatu kejadian tidak lebih dari satu kari hingga ada
pernyataan secara tegas.

Sehubungan nama istri Tsabit dalam riwayat ini dinukil dua
pendapat lain. Pendapat pertama mengatakan Maryam Al Maghaliyah.
An-Nasa'i dan Ibnu Majah mengutip dari Muhammad bin Ishaq,
Llbadah bin Al walid bin trbadah bin Ash-Shamit menceritakan
kepadaku, dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, ..Aku minta
cerai (khulu') dari suamiku 

-lalu dia menyebutkan kisah yang di
dalamnya dikatakan, "Hanya saja Utsman dalam hal itu mengikuti
keputusan Rasulullah SAW berkenaan dengan Maryam Al
Maghaliyah. Dia adalah istri Tsabit bin eais, lalu dia minta cerai
(khulu') darinya." Sanad riwayat ini jayyid. Al Baihaqi berkata,
"Beragam riwayat y?ng menyebutkan nama istri Tsabit. Mungkin saja
Tsabit telah melakukan khulu'beberapa kali." Namun, penamaannya
sebagai Maryam mungkin dikembalikan kepada versi pertama, sebab
.\l Maghaliyah adalah penisbatakan kepada Maghalah (seorang
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perempuan dari suku Khazraj). Dia yang melahirkan anak yang

bernama Adi dari suaminya Amr bin Malik bin An-Najjar, sehingga

anak-anak Adi bin An-Najjar semuanya dikenal dengan panggilan

keturunan Maghalah. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay,

Hassan bin Tsabit, dan sekelompok lainnya dari suku Khazraj. Jika

keluarga Abdullah bin Ubay berasal dari keturunan Maghalah, maka

letak kesalahannya adalah pada namanya. Mungkin juga Maryam

adalah namanya yang ketiga, atau sebagiannya merupakan gelar.

Menurut pendapat kedua, namanya adalah Habibah binti

Sahal. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa', dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah binti Abdurrahman, dari

Habibah binti Sahal, bahwa dia diperistrikan Tsabit bin Qais bin

Syammas, dan suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk shalat

Subuh, saat itu beliau mendapati Habibah di depan pintunya dalam

kondisi masih gelap. Beliau bertanya, "Siapakah perempuan ini?" Dra

berkata, "Aku Habibah binti Sahal." Beliau berkata, "Ada apa

denganmu?" Dia berkata, "Bukan aku dan bukan pula Tsabit bin

Qais..." maksudnya, suaminya. Riwayat ini dikutip tiga penulis kitab

As-Sunan. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyatakan shahih

melalui jalur ini. Abu Daud meriwayatkannya dari Abdullah bin Abi

Bakar bin Umar bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Habibah

binti Sahal pemah menjadi istri Tsabit. Ibnu Abdil Barr berkata,

"Terjadi perbedaan tentang istri Tsabit bin Qais. Para ulama Bashrah

mengatakan dia adalah Jamilah binti l-lbay. Sementara para ulama

Madinah mengatakan dia adalah Habibah binti Sahal. Saya (Ibnu

Hajar) katakan, menurut saya, keduanya merupakan dua kisah yang

berbeda dengan pelaku dua perempuan yang berbeda pula, sebab

kedua riwayat itu sangat masyhur, diriwayatkan melalui jalur yang

shahih, dan konteks keduanya berbeda. Lain halnya dengan perbedaan

tentang penyebutan nama Jamilah dan nasabnya. Sesungguhnya

redaksi kisahnya hampir sama sehingga mungkin perbedaan yang

terjadi dapat dipadukan. Perbedaan redaksi kedua kisah ini akan saya
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jelaskan ketika memaparkan redaksi riwayat tentang kisah Jamilah.
Kalaupun tidak ada petunjuk yang membenarkan pernyataan orang-
orang Bashrah selain keberadaan Muhammad bin Tsabit bin Qais
terhadap Jamilah, maka itu cukup menjadi bukti kebenaran pernikahan
Tsabit dengan Jamilah.

Catatan:

Ibnu Al Jauzi menyebutkan dalam kitabnya At-Tanqih bahwa
nama perempuan itu adalah Sahlah binti Habib. Namun, saya kira ini
terbalik, dan yang benar adalah Habibah binti Sahal. Nama ini
disebutkan Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat. Dia berkata: Binti
Sahal bin Tsa'labah bin Al Harits. Dia menyebutkan nasabnya hingga
Malik Ibnu An-Najjar. Haditsnya diriwayatkan Hammad bin Zaid,
dari Yahya bin sa'id, dia berkata, "Habibah binti Sahal diperistrikan
Tsabit bin Qais, sementara perilaku Tsabit cukup kasar." Lalu
disebutkan seperti hadits Malik dan pada bagian akhir diberi
tambahan, ,:"rr.Et tf "j W"1".bi i tt *\t & l, J'rr.ig u')

d.-, e'i;U'ot a;t )A\i (Rasutullah SAW: hampir berkeinginan

menikahinya, tetapi beliau tidak menyukai hal itu untuk menghindari
kecemburuan kaum Anshar, dan beliau tidak menyukai pula bila
menyakiti mereka sehubungan dengan perempuan-perempuan
mereka).

,i U:6 1' 
'lH 

u ,iui *t * ht ,k "otr ui lota
datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasululloh, Tsabit bin

Qais..."). Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayyrb, dan
dialah yang disebutkan secara mu'allaq di tempat ini serta disebutkan
secara maushul oleh Al Ismaili, "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas Al
Anshari datang..." Sementara dalam riwayat Sa'id dari Qatadah, dari
Ikrimah, sehubungan kisah ini disebutkan, "Dia berkata, 'Demi bapak
dan ibuku'." Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi.
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{" tt 6 @ku tidak mencelanya). Kata a'tibujika dibaca

a'tubu maka berasal dari kata 'itaab artinya pembicaraan yang disertai

kemanjaan. Dalam salah satu riwayat disebutkan a'iibu yang berasal

dari kata 'aib (cela), dan ini lebih sesuai dengan konteks pembicaraan.

$ 1) ,f e @ada akhlak dan agama). Maksudnya, aku

ingin berpisah dengannya bukan karena akhlak dan agamanya yang

tidak baik. Dalam riwayat Ayyub yang telah disinggung diberi

tambahan, l*i, ,#, @t on tetapi aku tidak mampu bersamanya).

Demikian tercantum di tempat ini tanpa menjelaskan faktor yang

membuat dia tidak mampu. Lalu hal itu dijelaskan Al Ismaili dalam

riwayatnya, kemudian Al Baihaqi dengan redaksi, W, *+1 1 @ku

tidak mampu bersamanya karena tidak suka). Secara zhahi, Tsabit

tidak melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai sebab pengaduan.

Akan tetapi disebutkan terdahulu dari riwayat An-Nasa'i bahwa dia

mematahkan tangan istrinya. Dengan demikian dipahami bahwa yang

dimaksud adalah suaminya memiliki akhlak yang buruk, messkipun

demikian dia tidak mencelanya karena hal itu, tetapi karena sebab dan

alasan yang lain. Demikian juga tercantum dalam kisah Habibah binti
Sahal yang dikutip Abu Daud bahwa Tsabit memukulinya hingga

sebagian anggota badannya patah. Namun, dia tidak mengadukan

salah satu dari kedua hal itu.

Bahkan disebutkan penegasan tentang alasan lain, yaitu

keadaannya yang buruk rupa. Dalam hadits Amr bin Syr'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya, yang dikutip Ibnu Majah disebutkan, lcJ;i

ri1 .urr air;i; l! ii,ri ,Jut ,(!.t'l6tt{i *, i.*s'ry ,fu crt;r,
,,,u

* e l- idl ,P|F (Habibah binti Sahal diperistrikan Tsabit bin

Qais, dan dia seorang labiJaki yang buruk rupa. Habibah berkata,

"Demi Allah, kalau tidak takut kepada Allah, niscaya ketika dia
masuk kepadaku maka akan aku ludahi wajahnya'). Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, diaberkata, .t \1,,!t'lnt { 'cjri 6t 
"*.
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e3 h') 'ur|i ,ui 6 Jr.ojr $ampai berita kepadaku bahwa dia

berkata, "?[/ahai Rasulullah, aku memiliki kecantikan seperti engkau
lihat, sementara Tsabit seorang laki-laki yang buruk rupa. '). Dalam
riwayat Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Fudhail, dari Abu Jarir, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas disebutkan, ,/.?riil;r y-,tr ei{ * jif

(Khulu'pertama dalam Islam adalah istri Tsabit bin Qais. Dia datang
kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak akan
berkumpul kepalaku dengan kepala Tsabit selamanya. sungguh aku
menyingkap pinggiran kemah dan aku melihatnya datang dengan
beberapa orang. Ternyata dia paling hitam di antara mereka, paling
pendek di antara mereka, dan paling buruk wajah di antara mereka."
Beliau bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya
kepadanya?" Dia berkata, "Ya, dan jika dia mau aku aknn
menambahinya." Maka beliau pun memisahkan di antara keduanya).

Pi:,)' e 6t l;i 6} @kan tetapi aku tidak menyukai

kekufuran dalam Islam). Maksudnya, aku tidak suka jika tetap
bersamanya niscaya akan terjerumus pada perbuatan yang
mengakibatkan kekufuran. Adapun kemungkinan bahwa yang
dimaksud suaminya akan mengarahkannya kepada kekafiran dan
memerintahkan kemunafikan terhapus oleh pernyataawrya, "Aku tidak
mencelanya pada agamanya." Maka menjadi keharusan untuk
memahami sebagaimana yang kami katakan. Riwayat Jarir bin Hazim
di akhir bab mendukung hal ini, dimana dikatakan, "Hanya saja aku
khawatir kufur." Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa
kebenciannya yang mendalam terkadang bisa mendorongnya
melakukan kekufuran untuk memutuskan ikatan pernikahannya. Dia
mengetahui bahwa perbuatan itu adalah haram, tetapi dia khawatir
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kebencian yang mendalam akan menjerumuskannya dalam perbuatan

itu. Mungkin juga maksud 'kufur' di sini adalah mengingkari

kebaikan suami, yaitu sikap istri yang tidak memenuhi hak-hak suami.

Ath-Thaibi berkata, "Maknanya, aku khawatir atas diriku

dalam Islam daripada perkara yang menafikan hukumnya (statusnya),

baik berupa kedurhakaan, kebencian, dan selainnya, di antara hal-hal

yang mungkin dilakukan perempuan belia lagi cantik terhadap suami

yang tidak serasi, maka dia mengungkapkan perkara yang menafikan

konsekuensi Islam dengan kata 'kufur'. Mungkin juga dalam

pembicaraannya terdapat bagian yang tidak disebutkan secara tekstual,

yakni tidak menyukai hal-hal yang menyertai kekufuran, seperti

permusuhan, persengketaan, dan pertengkaran. Pada riwayat Ibrahim

bin Thatrman disebutkan, 'rt+i t $i1 1at o" tetapi alat tidak mampu

bersamanya). Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutk*,',Fi

(akan tetapi).

'U-\:ji @pakah engkau mengembalikan). Dalam riwayat

Ibrahim bin Thahman disebutkan, i-\:F fuaka engkau

mengembalikan). Huruf /a' pada kata ini berfungsi sebagai

penghubung kata sebelumnya yang tidak disebutkan dalam teks

kalimat. Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, 'i\:; @ngkau

mengembalilean).Ini juga merupakan kalimat tanya, yang kata tanya-

nya tidak disebutkan secara tekstual.

,i;r-;; (Kebunnya). Dalam hadits Umar disebutkan bahwa

Tsabit menyerahkan kebun itu kepada istrinya sebagai mahar, o6.i

Y 
-fi4- ,b VTj (dia menikahinya dengan mahar kebun htrma).

A 'Liri (Dia berkata, "Ya").Dalam hadits Umar diberi

tambahan, p- ,j6 t,irrr jpi U aJ|! i=.iEj :t ru )til gsabtt berkata,
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"Apakah hal itu sesuatu yang baik wqhai Rasulullah? " Beriau
bersabda, "Benar!").

'{* t4ilb: aa- '$t gerimalah kebun itu, dan jatuhkan

talak satu kepadanya). Ini adalah perintah dalam konteks bimbingan
dan perbaikan bukan kewajiban. Dalam riwayat Jarir bin Hazim
disebutkan, W,qiTii * oii ltcetun itu dikembalikan kepadanya

dan beliau memerintahkannya untuk memisahkan istrinya).

Konteks riwayat ini dijadikan dalil bahwa khulu'bukan talak.
Namun, kesimpulan ini perlu ditinjau kembali, karena daram hadits
tidak ada keterangan yang menetapkannya atau menafikannya, sebab
sabda beliau SAW, "jatuhkan talak kepadanya...,,, mungkin
bermakna Jatuhkan talak kepadanya karena hal itu', sehingga menjadi
talak yang tegas dengan imbalan. Sementara pembahasan tidak
berkenaan dengan ini. Bahkan letak perbedaannya adalah jika kata
khulu'dan yang semakna dengannya diucapkan tanpa menyinggung
talak secara tegas maupun kiasan, apakah khuru'seperti itu dianggap
sebagai talak atau fasakh? Demikian juga, dalam hadits itu tidak ada
ketegasan apakah khulu 'terjadi sebelum talak atau sebaliknya? Benar,
pada riwayat Khalid yang murscl (hadits kedua pada bab di atas)
disebutkan, "Dia mengembalikan kebun itu, dan beliau
memerintahkannya, maka dia pun mentalalmya. " Namun, tetap tidak
ada ketegasan dalam hal mendahulukan pemberian daripada talak.
Bahkan ada kemungkinan maknanya adalah, "Jika dia memberikan
kebun itu kepadamu, maka talaklah." Begitu pura tidak ada penegasan
kata khulu 'dalam riwayat itu.

Dalam riwayat mursal Abu Az-Zubair yang dikutip Ad-
Daruquthni disebutkan, ,4i* &j ii |'i}:tt (dia mengambil kebun itu

dan melepaskannya). Dalam hadits Habibah binti sahal disebutkan,

Wi eL)414,, tlitii (dia mengambil kebun itu darinya dan dia

pun tinggal dengan keluarganya). Akan tetapi kebanyakan riwayat
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dalam masalah ini menyebutnya sebagai khulu'. Dalam riwayat Amr

bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, V'$ ',y '*l)bt qS

(sesungguhnya dia khulu' dari suaminya). Hadits ini diriwayatkan

Abu Daud dan At-Tirmidzi.

ilr * n j,i @bu Abdillah berkata). Dia adalah Imam

Bukhari.

,tV ir f *. U.E I (Tidak ada yang turut mengutip

bersamanya dari lbnu Abbas). Maksudnya, tidak ada periwayat lain

yang mendukung Azhar bin Jamil dalam menyebutkan Ibnu Abbas

dalam hadits ini. Bahkan periwayat selainnya mengutipnya secara

mursal. Namun, maksudnya adalah jalur Khalid Al Hadzdza' dari

Ikrimah secara khusus. Oleh karena itu, dia mengiringinya dengan

riwayat Khalid (Ibnu Abdullah Ath-Thahhan), dari Khalid (Al

Hadzdza'), dari lkrimah, secara mursal. Lalu diiringi pula dengan

riwayat Ibrahim bin Thahman, dari Khalid Al Hadzdza', secara

mursal, dan dari Ayyub dengan sanad yang maushul (bersambung).

Begitu pula riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayyub dengan sanad

yangmaushul sebagaimana dikutip Al Ismaili.

Kalimat '^*l t @ku tidak mampu terhadapnya) pada riwayat

kedua, disebutkan pada semua naskah menggunakan huruf qaf,

sementara Al Karmani menyebutkan bahwa pada sebagian naskah

disebutkan '^+i 1 (aku tidak menaatinya), tetapi ini terjadi karena

perubahan penulisan naskah. Kemudian Imam Bukhari

mengisyaratkan telah terjadi perbedaan pada Ayyub apakah dia

menukil secara maushul atalu mursal. Ibrahim bin Thahman dan Jarir

bin Hazim sepakat menukilnya dengan sanad yang mausftal. Namun,

keduanya diselisihi Hammad bin Zaid,, dia berkata, "Dari Ayyub dari

Ikrimah" secara murs al.

Dari sikap Imam Bukhari yang mengutip hadits ini dalam kitab

Shahih-nya dapat diambil beberapa faidah, di antaranya:
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Pertama, jika para periwayat yang menukil dengan sanad
maushul jumlahnya lebih banyak dibanding yang menukil secara

mursal, maka mereka yang menukil dengan sanad maushul lebih
dikedepankan, meskipun yang menukil secara mursal lebih pakar. Hal
ini tidak berkonsekuensi untuk selamanya mendahulukan riwayat
mereka yang mengutip secara maushul daripada yang mengutip secara

mursal.

Kedua, seorang periwayat jika tidak berada pada tingkat
tertinggi dalam hal keakuratan riwayat, lalu didukung oleh periwayat
yang setara dengannya, maka riwayat keduanya menjadi kuat dan bisa
menandingi riwayat seorang periwayat yang sangat akurat.

Ketiga, hadits-hadits dalam kitab Shahih Bukhari memiliki
derajat yang berbeda-beda antara yang shahih dan lebih shahih.

Pelaiaran yans dapat diambil

1. Persengketaan yang timbul dari pihak perempuan saja sudah

cukup membolehkan terjadinya khulu' dan mengambil
tebusan, tanpa disyaratkan penyebab persengketaan itu dari
kedua belah pihak.

Khulu' disyariatkan apabila istri tidak suka hidup bersama

suaminya, meskipun suami menyukainya dan tidak mendapati
pada istrinya hal-hal yang mendorongnya berpisah dengannya.

Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin berkata, "Suami tidak
boleh mengambil tebusan dari istrinya, kecuali dia melihat
laki-laki lain di atas perut istrinya." Pernyataan ini
diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Seakan-akan hadits di atas

belum sampai kepada keduanya. Ibnu Sirin berdalil dengan

makna zhahir firman-Nya dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 19,

# *"};.t-bl\! &ecualriika mereka melalrukan perbuatan

keji yang nyata). Namun, hal ini ditanggapi bahwa ayat dalam

2.
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surah Al Baqarah telah ruenafsirkan maksud ayat dan hadits

tersebut. Kemudian tampaklah kesesuaian apa yang dikatakan

Ibnu Sirin, yaitu apabila penyebabnya berasal dari suami,

seperti jika suami tidak menyukai istrinya, lalu dia

memperlakukannya dengan buruk agar si istri minta cerai

dengan cara menebus dirinya. Hal ini sangat dilarang, kecuali

suami melihat istrinya melakukan perbuatan keji (zina)

sementara dia tidak memiliki bukti dan tidak ingin

membongkar aib istrinya. Pada kondisi demikian, dia

diperbolehkan mengambil tebusan dari istrinya sesuai

keridhaan bersama, lalu dia mentalaknya. Dengan demikian,

pemyataan itu tidaklah bertentangan dengan hadits, sebab

hadits di atas berkenaan dengan keinginan cerai dari pihak

istri. Ibnu Al Mundzir memilih pendapat yang tidak

membolehkan khulu' hingga penyebab persengketaan berasal

dari suami dan istri. Apabila penyebabnya dari satu pihak,

maka tetap berdosa. Pendapat ini cukup kuat dan sesuai

dengan makna zhahir kedua ayat serta tidak menyelisih

keterangan yang telah disebutkan. Ini pula pendapat Thawus,

Asy-Sya'bi, dan sekelompok tabi'in. Kemudian Ath-Thabari

dan selainnya menjawab makna zhahir ayat bahwa bila istri

tidak memenuhi hak-hak suami yang diperintahkan kepadanya,

maka pada umumnya menyebabkan suami menjauh darinya

dan menimbulkan kebenciannya terhadap istrinya. Atas dasar

ini kekhawatiran tersebut dinisbatkan kepada keduanya.

Adapun jawaban mereka terhadap hadits bahwa Rasulullah

SAW tidak menanyai Tsabit; apakah engkau tidak

menyukainya sebagaimana dia tidak menyukaimu, atau tidak

demikian?

3. Apabila istri minta talak/cerai dari suaminya dengan imbalan

harta tertentu, lalu sang suami pun menceraikannya, maka

dianggap sah. Jika tidak terjadi talak secara tegas dan
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,t i c.{ri ii-r,t e &3 ,Yt ir & ar J'-,') ;2t

keduanya tidak meniatkannya, maka hal ini masiah

diperselisihkan seperti yang disebutkan. Mereka yang

berpendapat sebagai fasakh berdalil dengan keterangan

tambahan pada sebagian jalur hadits di atas. Dalam riwayat

Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang dikutip

Abu Daud dan At-Tirmidzi, sehubungan kisah istri Tsabit bin

Qais di sebu tkan, 2&u.'r&i'ot ATii 1A ehau m em er int ahkanny a

untuk melalui iddah satu kali haid). Abu Daud, An-Nasa'i, dan

Ibnu Majah, mengutip dari hadits Ar-Rubayyi' binti

Mu'awwidz, Et e L*; g': ,lrs *2..'r;;,5'oi 6:'l iaL'oi

(Sesungguhnya Utsman memerintahkannya untuk melalui

iddah satu kali haid. Dia berkata, "Utsman dalam hal itu
mengikuti keputusan Rasulullah SAW terhadap istri Tsabit bin

Qais"). Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i dan Ath-Thabari

dari hadits Ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, "Sesungguhnya

Tsabit binti Qais memukul istrinya ---disebutkan hadits seperti

pada bab di atas dan pada bagian akhirnya disebutkan-
ambillah yang menjadi miliknya dan lepaskanlah. Dia berkata,

'Baiklah'. Lalu beliau memerintahkannya agar menunggu satu

kali haid dan bergabung dengan keluarganya." Al Khaththabi

berkata, "Riwayat ini merupakan dalil paling kuat bagi mereka

yang berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh bukan talak,

karena jika ia merupakan talak, maka iddahnya tidak cukup

dengan satu kali haid." Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya

khulu' adalah fasakh." Dia berkata dalam riwayat lain,

"Perempuan itu tidak halal bagi selain suaminya, hingga

berlalu tiga kali quru'(suci)." Menurutnya, keberadaan khulu'

sebagai fasakh dan pengurangan masa iddah tidak memiliki
kaitan apapun.
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Hadits di atas dijadikan dalil bahwa fidyah (tebusan) tidak

boleh selain apa yang pernah diberikan sumi kepada istrinya,

baik berupa barang atau yang senilai dengannya, berdasarkan

sabda beliau SAW, tA"y * j-\:ji lapakah engkau akan

mengembalikan kebunny a kepadanya? ). Dalam riwayat Sa'id,

dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
-pada 

akhir

hadits bab di atas- yang dikutip Ibnu Majah dan Al Baihaqi

disebutkan, !tS\- li W'irt" oi'o';b 6 e li au memer intahkannya

untuk mengambil dari istrinya dan tidak melebihkan). Dalam

riwayat Abdul Wahhab bin Atha', dari Sa'id, Ayytb berkata,

"Aku tidak hafal kalimat Jangan lebihkan'." Ibnu Juraij

meriwayatkannya dari Atha' secara mursal. Kemudian dalam

riwayat Ibnu Al Mubarak dari Abdul Wahhab, disebutkan, 6(

X i;U"}, @dapun tambahan, maka tidak boteh). Ibnu Al

Mubarak menambahkan dari Malik dan dalam riwayat Ats-

Tsauri, ,Pt q gi q+'irl('oi eil \ettau tidak menyukai

dia mengambil lebih banyak dari apa yang pernah diberikan).

Semua itu disebutkan Al Baihaqi. Dia berkata, "Al Walid bin

Muslim mengutip dari Ibnu Juraij dengan menyebut Ibnu

Abbas seperti dinukil Abu Syaik*r." Dia berkata, "Hal ini tidak

akurat." Maksudnya, ymB benar riwayatnya mursal.

Dalam riwayat mursal Abl Az-Zubair, yang dikutip Ad-

Daruquthni dan Al Baihaqi disebutkan, gir A-* *'i"3:ti
,i,ri ii';1' 61 :{i *p il' d* Ut'Sa .isu"i1F, ,Liti r36}f

9+ ,Pt 'ir; p6 ,p 'Liri .i{r;r- #i Apomh engkau

men gembalikan kep adany a kebunny a y an g t el ah dib erikanny a

kepadamu? Dia berkata, "Ya, dan tambahan." Nabi SAW

bersabda, "Adapun tambahan, maka tidak boleh, tetapi

kebunnya." Dia berkata, "Baiklah." Dia mengambil hartanya

dan melepasknnya [ktriJnya) Para periwayatnya tergolong
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tsiqah (terpercaya). Pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa

Abu Az-Zubair mendengarnya dari sejumlah orang. Jika di
antara mereka terdapat sahabat, maka riwayat itu shahih. Jika

tidak, maka bisa menjadi kuat dengan riwayat terdahulu.

Namun, di dalamnya menunjukkan syarat. Mungkin saja ia
terjadi dalam konteks isyarat sebagai sikap kasih sayang

kepadanya.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ali, "Tidak boleh diambil
darinya melebihi apa yang pernah diberikan kepadanya."

Pernyataan serupa dinukil dari Thawus, Atha', dan Az-Zlhi.
Ia juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq.

Ismail bin Ishaq meriwayatkan dari Maimun bin Mahran,
"Barangsiapa mengambil lebih banyak dari apa yang pernah

dib erikan b erarti tidak melep askan derr gan c ar a y artg b aik. "

Lawan daripada ini, adalah riwayat Abdlnazzaq melalui
sanad yang shahih, dai Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata,

"Aku tidak suka jika dia mengambil dari istrinya apa yang
pernah diberikan kepadanya, dan hendaknya meninggalkan

sesuatu untuknya." Imam Malik berkata, "Aku terus

mendengar bahwafidyaft (tebusan) diperbolehkan baik berupa

mahar yang pernah diberikan atau lebih banyak darinya,

berdasarkan firman Allah, y. cr6t d, @'CA \t Qidak ada

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk
menebus dirinya), dan juga berdasarkan hadits Habibah binti
Sahal. Apabila penyebab kedurhakaan berasal dari istri, maka

suami boleh mengambil sesuatu dari istrinya dengan kerelaan

istri. Adapun bila penyebabnya dari pihak suami, maka dia

tidak boleh mengambil apapun. Jika suami telah mengambil

sesuatu dari istrinya, maka harus dikembalikan dan keduanya

tetap dipisahkan."
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4.

Menurut Imam Syaf i, "Jika istri tidak menunaikan hak suami

dan tidak suka kepadanya, maka suami halal mengambil harta

dari istrinya, karena dia diperbolehkan mengambil apa yang

diridhai istrinya meski tanpa sebab, maka bila ada sebab tentu

lebih diperbolehkan." Menurut Ismail Al Qadhi, "Sebagian

ulama mengklaim bahwa firman Allah, y. c,,ur \4 (bnyoro,,

untuk menebus dirinya), yakni berupa mahar. Namun,

anggapan ini tertolak, karena ayat tersebut tidak memberi

batasan demikian."

Khulu'boleh dilakukan meski istri dalam keadaan haid, sebab

Nabi SAW tidak menanyakan kepada istri Tsabit, apakah dia

sedang haid atau tidak? Mungkin Nabi SAW tidak
menanyakannya karena sudah mengetahuinya, atau larangan

menceraikan istri yang sedang haid belum ditetapkan, maka

tidak ada dalil bagi mereka yang berpegang kepadanya untuk

menolak pendapat yang melarang menceraikan istri yang

sedang haid. Semua ini merupakan cabang dari pendapat

bahwa khulu' adalah talak.

Berita-berita yang disebutkan tentang ancaman bagi

perempuan yang minta cerai kepada suaminya, dipahami

apabila tidak ada sebab yang mengharuskannya, berdasarkan

hadits Tsauban, fiit t'l,.s.tj W ?t 
j"t Oyi,lr g't: Ug ii;r v$

(siapa saja perempuan yang minta cerai suaminya, maka

haram baginya aroma surga). Hadits ini diriwayatkan para

penulis kitab As-Sunan dan dinyatakan shahih oleh Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalil yang

mengkhususkannya adalah sabda Nabi SAW pada sebagian

jalur hadits itu, /t 6 f u ftanpa ada sebab apapun).

Demikian juga hadits Abu Hurairah, 'ti 'c't;);r,itj 'c:tb:&it

i:6irilir (perempuan-perempuan yang berlepas dari suaminya

5.
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6.

dan perempuan-perempuan yang minta cerai, mereka adalah
perempuan-perempuan munafik). Hadits ini diriwayatkan
Imam Ahmad dan An-Nasa'i. namun,ke-shahih-an hadits ini
perlu ditinjau lebih lanjut, sebab Al Hasan 

-menurutkebanyakan ulama- tidak mendengar riwayat dari Abu
Hurairah, tetapi disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, "Al
Hasan berkata: Aku tidak mendengar dari Abu Hurairah selain
hadits ini. Sebagian mereka menakwilkan bahwa yang
dimaksud bahwa dia tidak mendengar hadits ini kecuali dari
riwayat Abu Hurairah. Tentu saja penakwilan ini terkesan
dipaksakan. Apa halangannya jika dia mendengar hadits ini
secara khusus dari Abu Hurairah dan riwayat lainnya dia kutip
secara mursal, sehingga kisahnya dalam hal ini sama seperti

kisahnya dengan Samurah tentang hadits Aqiqah. Riwayat
yang dimaksud dikutip pula Sa'id bin Manshur melalui jalur
lain dari Al Hasan secara mursal tanpa menyebutkan Abu
Hurairah.

Seorang sahabat jika berfatwa menyelisihi apa yang dia
riwayatkan, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayatnya
bukan pendapatnya, sebab Ibnu Abbas meriwayatkan kisah
istri Tsabit bin Qais yang menunjukkan khulu' adalah talak,
tetapi dia berfatwa bahwa khulu'bukan talak. Hanya saja Ibnu
Abdil Barr mengklaim pemyataan itu tergolon g syadz (ganjil)
dinukil dari Ibnu Abbas, karena tidak seorang pun yang
menukil darinya bahwa khulu' adalah fasakh bukan talak
selain Thawus. Namun, klaim ini juga perlu ditinjau kembali,
sebab Thawus adalah seorang yang tsiqah (terpercaya) lagi
hafizh (pakar) dm faqih (ahli fikih), sehingga tidak mengapa
meskipun sendirian. Para ulama pun telah menerima hal itu.
Saya tidak mengetahui seseorang yang memaparkan
perselisihan dalam masalah ini, kecuali menegaskan bahwa
Ibnu Abbas berpendapat ia adalah fasakh. Benar, Ismail Al
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Qadhi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abi

Najih, sesungguhnya Thawus ketika berkata bahwa khulu'

bukan talak, hal itu diingkari penduduk Makkah, maka dia

mengajukan udzur seraya berkata, "Sesungguhnya yang

mengatakannya adalah Ibnu Abbas." Ismail berkata, "Kami

tidak mengetahui seorang pun yang mengatakannya selain

dia." Inti persoalannya, kisah Tsabit sangat tegas menyatakan

bahwa khulu' adalah talak.

Catatan

Ibnu Abdil Barr menukil dari Malik bahwa mukhtali'ah

(wanita yang melakukan khulu') adalah yang melepaskan semua

hartanya. Adapun muftadiyah (wanita yang menebus) adalah yang

menebus dengan sebagian hartanya. Sedangkan al mubaari 'aft (wanita

yang membebaskan) adalah yang membebaskan suaminya dari mahar

sebelum dukhul. Ibnu Abdil Barr berkata, "Terkadang sebagian kata

itu saling menggantikan posisi yang lain."

13. Persengketaan, dan Apakah Disarankan Khulu'dalam
Keadaan Terpaksa

,o 1 o .s '.2. t,o.i .. o, ,-.'- - o to.

4ll ;r tK6 U,itt ti,6iij OWW ir!.ey : ltli
i(r-* - l:i Jr -

Dan firman Allah, *Jika kamu mengkhawatirkan

persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam

(juru damai) dari keluarga suami dan seorang hakam (iuru damai)

dari keluarga perempuan 
-hingga 

firman-Nya- Maha Mengenal."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 35)

!:ii
qJif

'ryg-t
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*3 {n ir' e'"}t'U-,JC"G}11 'i:.p q lbtf
.iir yi ;*i,.tr;:'e oi ctr,\it s)ir s,U,l,sn
5278. Dari AI Miswar bin Makhramah Az-Zuhi, dia berkata:

Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya bani Al
Mughirah minta izin agar Ali menilcahi anak perempuan mereka,

maka aku tidak mengizinkan."

@:
(Bab persengketaan, dan apakah disarankan khulu' saat

keadaan terpal<sa? Firman Allah, "Dan jika kamu khawatirkan ada

persengketaan di antara keduanya..." ayat). Demikian disebutkan

Abu Dzar dan An-Nasafi. Namun, disebutkan dengan kata dharar
(bahaya). Lalu selain keduanya menambahkan, "Moka kirimlah
seorang hakam fiuru damaiJ dari keluarga suami dan seorang hakant

bu* damaiJ dari keluarga istri 
-hingga 

firman-Nya- Maha

Mengenal. " Ibnu Baththal berkata,'?ara ulama sepakat firman Allah,

'Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya',

ditujukan kepada para pemegang kekuasaan (hakim). Sedangkan yang

dimaksud firman-Nya,'jika keduanya menginginkan perbaikan',

adalah kedua juru damai, dan kedua juru damai itu salah satunya

berasal dari pihak laki-laki dan yang lain dari pihak perempuan,

kecuali jika tidak ditemukan dari keluarga keduanya orang yang layak,

maka boleh digantikan oleh orang diluar keluarganya. Kemudian jika
kedua juru damai berselisih, maka tidak satu pun perkataan mereka

yang dilaksanakan. Adapun bila keduanya sepakat menyatukan

pasangan suami-istri yang dimaksud, maka keputusan tersebut harus

dilaksanakan tanpa mewakilkan. Namun, para ulama berbeda

pendapat jika kedua juru damai sepakat memisahkan pasiurgan

tersebut. Menurut Malik, Al Auza'i, dan Ishaq, "Dilaksanakan tanpa

mewakilkan dan tanpa izin dari pasangan suami-istri." Sementara para
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ulama Kufah, Imam Syaf i, dan Imam Ahmad berkata, "Keduanya

membutuhkan izin." Adapun Ima Malik dan ulama-ulama yang

sepakat dengannya menyamakan persoalan ini dengan laki-laki

impoten dan yang melakukan i/aa' (sumpah tidak menggauli istri).

Sesungguhnya hakim menjatuhkan talak kepada keduanya. Demikian

pula di tempat ini. Disamping itu, karena ayat tersebut ditujukan

kepada pemegang kekuasaan, dan pengutusan kepada mereka

menunjukkan bahwa kesimpulan akhir, baik disatukan atau

dipisahkan, diserahkan kepada keputusan mereka. Para ulama tetap

berpatokan bahwa talak berada di tangan suami. Jika suami

mengizinkan, maka keputusan juru damai dapat dilaksanakan, tetapi

jika tidak mengizinkan maka hakim (penguasa) dapat menjatuhkan

talak.

Kemudian Imam Bukhari mengutip penggalan hadits Al
Miswar Ali yang meminang anak perempuan Abu Jahal. Hadits ini

sudah disinggung pada pembahasan tentang nikah. Sikap Imam

Bukhari ini mendapat kritik dari Ibnu At-Tin. Menurutnya, dalam

hadits tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan judul bab yang

disebutkan. Sebelumnya, Ibnu Baththal telah menukil dari Muhallab,

dia berkata, "Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya dan

berusaha menjadikan sabda Nabi SAW, 'Maka tidak mengizinkan',

sebagai khulu', namun usaha ini tidak mungkin tercapai, karena dalam

hadits itu sendiri disebutkan, it|fi|oi l9 ,fj'it r;-i'oi 11(kecuati

jika putra Abu Thalib (Ali) mau menceraikan putriku). Hal ini

menunjukkan bahwa ia adalah talak. Apabila dia ingin berdalil dengan

talak untuk khulu', maka ini tidak kuat.."

Ibnu Al Manayyar berkata dalam kitab Al Hasyiyah,

'Mungkin disimpulkan dari sikap Nabi SAW yang mengisyaratkan

dengan sabdanya, 'Maka aku tidak mengizinkan', bahwa Ali
meninggalkan pinangan (tidak jadi meminang putrid Abu Jahal). Al

Karmani berkata, "Kesesuaian judul bab diambil dari sikap Fathimah

yang tidak rela dengan hal itu, sehingga persengketaan antara
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Fathimah dan Ali diprediksikan akan terjadi, maka beliau SAW
hendak menghilangkannya dengan cara mencegahnya melalui
isyarat." Disimpulkan dari ayat dan hadits tentang menutup pintu
menuju kerusakan, sebab Allah memerintahkan mengutus dua juru
damai saat dikhawatirkan akan terjadi persengketaan. Demikian
menurut Al Muhallab. Namun, mungkin maksud 'kekhawatiran'
adalah adanya tanda-tanda persengketaan itu sendiri yang berdampak
pada kesulitan dan buruknya pergaulan.

14. Menjual Budak Perempuan bukanlah Talak

*?rt,k dt e)W?rt *arakG'* #,/ fdt f

,.#.,'rF r'Jb & itLijt * lt J-,'Y:J: .'o:'i

:rjd tp=i W ;Jr'ri Jt :Jw ,>-,)t {,lt'o; i\:t * il.
,iG ,i:"2r 

"176 
,t uir;ri * yr,i:rLi d s;';,,!,

s-
.i-r- q'"6r-P

5279. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA (istri
Nabi SAW), dia berkata, '?ada diri Barirah terdapat tiga sunnah

(yaitu) dia dimerdekakan dan disuruh memilih tentang suaminya.

Rasulullah SAW bersabda, 'Wala' (nasab dan hak pewarisan orang
yang dimerdekakan) bagi siapa yang memerdeknkan'. Rasulullah

SAW pernah masuk sementara periuk yang berisi daging mendidih.

Lalu didekatkan kepada beliau SAW roti dan lauk pauk di rumah.

Beliau bersabda, 'Bukankah aku melihat periuk yang berisi daging?'
Mereka berkata, 'Benar, tetapi itu adalah daging yang disedekahkan
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kepada Barirah, sementara engkau tidak makan sedekah'. Beliau

bersabda, 'Baginya sedekah dan bagi kita hadiah'."

Keterangan Hadits:

(Bab menjual budak perempuan bukanlah talak). Dalam

riwayat Al Mustamli disebutkan 'talaknya'. Kemudian disebutkan

kisah Barirah. Ibnu At-Tin berkata, "Pada bab ini, dia tidak

menyebutkan sesuatu yang menunjukkan judul bab. Namun,

seandainya ikatan pernikahan Barirah dengan suaminya tetap ada,

tentu Barirah tidak disuruh memilih setelah dimerdekakan, sebab

pembelian Aisyah berkaitan dengan pembebasannya." Apa yang

dikatakan Ibnu At-Tin ini cukup mengherankan. Pertama, Sebenarnya

judul bab ini memiliki kesesuaian dengan hadits, sebab pembebasan

budak bila tidak berkonsekuensi talak, tentunya jual-beli (budak)

memiliki hukum yang lebih. Disamping itu, pemberian pilihan yang

mengakibatkan perpisahan tidak terjadi kecuali dengan sebab

pembebasan budak, bukan disebabkan oleh jual-beli. Kedua, jika dia

ditalak dengan sebab jual-beli, maka tentu pemberian pilihan itu tidak

memiliki faidah. Ketiga, sesungguhnya bagian akhir pernyataarrrrya

bertolak belakang dengan bagian awalnya. Dia telah menetapkan

sendiri apa yang dinafikannya.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat

tentang apakah penjualan perempuuur budak dianggap sebagai talak?

Menurut jumhur, penjualannya bukan merupakan talak. Sementara

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan dari

kalangan tabi'in; Sa'id bin Al Musayyab, A1 Hasan, dan Mujahid,

mereka semua berkata, 'Penjualan budak perempuan secara langsung

merupakan talak'. Mereka berpegang dengan zhahir firman Allah

dalam surah An-Nisaa' 14) ayat 24, clil; r; ll 'Cit' 6 crt*;,Jit1

pfif @an [diharamkan juga kamu mengawiniJ wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki). Adapun hujjah
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jumhur adalah hadits pada bab di atas. Maksudnya, Barirah

dimerdekakan, lalu disuruh memilih tentang suaminya. Sekiranya

talaknya terjadi hanya dengan penjualan dirinya, tentu pemberian

pilihan itu tidak akan memiliki makna. Dari segi logika, pemikahan

adalah akad (transaksi) akan manfaat, maka ia tidak dapat dibatalkan

dengan menjual barangnya, seperti hanya menjual barang yang

disewakan. Adapun ayat tersebut turun berkenaan dengan perempuan-

perempuan tawanan. Mereka inilah yang dimaksud hamba-hamba

sahaya sebagaimana termaktub dalam kitab Shahift, mengenai sebab

turunnya."

Apa yang dinukil Ibnu Baththal dari sahabat diriwayatkan Ibnu

Abi Syaibah melalui sanad yang terputus. Sehubungan dengan ini
diriwayatkan pula dari Jabir dan Anas. Adapun yang dia nukil dari

tabi'in memiliki sanad yang shahift. Senada dengannya dikutip pula

dari Ikrimah dan Asy-Sya'bi. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari

Ibnu Abbas melalui sanad yang shahift. Kemudian Hammad bin
Salamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia

berkata, "Apabila seseorang menikahkan budak laki-lakinya dengan

budak perempuannya, maka talak berada di tangan budak laki-laki.
Adapun bila seseorang membeli budak perempuan yang bersuami,

maka talak berada di tangan pembeli." Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Lat'rnya budak laki-laki
merupakan talak darinya. "

Mengenai hadits Aisyah tentang kisah Barirah disebutkan

Imam Bukhari pada awal pembahasan tentang shalat. Jalur Rabi'ah
yang dia kutip di tempat ini telah dinukil secara maushul dari Malik,
darinya, dari Al Qasim, dari Aisyah. Imam Bukhari menyebutkarlnya

pada pembahasan tentang makanan dari Ismail bin Ja'far, darinya, dari

Al Qasim, secara mursal. Namun, statusnya yang mursal tidak
mempengaruhi keakuratannya, sebab Malik lebih pakar daripada

Ismail dan lebih mapan dalam bidang periwayatan, dan dia didukung

Usamah bin Zaid dan sejumlah periwayat lain dari Al Qasim.
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Demikian juga diriwayatkan Abdurrahman bin Al Qasim, dari

bapaknya, dari Aisyah. Hanya saja dia memulai dengan kisah mereka

yang menjualnya seraya mempersyaratkan kepada Aisyah bahwa

wala'menjadi milik mereka. Semua ini sudah diulas secara tuntas

pada pembahasan tentang pembebasan budak. Begitu pula

diriwayatkan Urwah, Amrah, Al Aswad, dan Aiman Al Makki, dari

Aisyah. Sama halnya diriwayatkan Nafi' dari Ibnu lJmar, bahwa

Aisyah... Di antara mereka ada yang mengatakan dari Ibnu Umar dari

Aisyah. Kisah tentang periuk dan daging ini diriwayatkan juga oleh

Anas. Haditsnya sudah disebutkan pada pembahasan tentang hibah

dan akan dikutip lagi pada pembahasan mendatang. Adapun Ibnu

Abbas meriwayatkan kisah pemberian pilihan kepada Barirah ketika

dia dimerdekakan, seperti yang akan disebutkan. Adapun semua jalur

periwayatannya adalah shahih.

iri e tst? gesungguhnya pada diri Barirah). Penyebutan

Barirah dan cara pelafalan namanya sudah dijelaskan pada akhir
pembahasan tentang pembebasan budak. Dikatakan dia adalah

Nabathiyah dan sebagian lagi mengatakan Qibthiyyah. Menurut

sebagian informasi, bapaknya bernama Shafwan dan masih tergolong

sahabat Nabi SAW. Kemudian terjadi perbedaan tentang majikannya.

Dalam riwayat Usamah bin Zaid, dari Abdunahman bin Al Qasim,
dari A1 Qasim, dari Aisyah, "Sesungguhnya Barirah adalah milik
orang-orang Anshar." Demikian juga dikutip An-Nasa'i dari riwayat

Simak, dari Abdurrahman. Pada sebagian syarah (penjelasan)

disebutkan bahwa dia adalah milik keluarga Abu Lahab. Namun, ini
merupakan kesalahan dari orang yang mengucapkannya. Kesalahan

itu berpindah dari Aiman (salah satu periwayat kisah Barirah dari

Aisyah) kepada Bariratr. Menurut pendapat lain, dia adalah milik
keluarga bani Hilal. Keterangan ini dikutip At-Tirmidzi dari riwayat

Jarir, dari Hisyam Ibnu Urwah.
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,f L* (Tiga sunnah). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah,

dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya disebutkan, t\J

PQ| (tiga perkara). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas yang

dinukil Ahmad dan Abu Daud, ?Qt €ti *'t fp 1r' e',;t qJ ,F
(Nabi SAW memutuskan empat perkara tentang dirinya fBarirah]).
Lalu disebutkan seperti hadits Aisyah dan ditambahkan, "*'Oi AVft

lcil ;V (beliau memerintahkannya untuk melalui masa icldah

sebagaimana halnya perempuan merdeka). Hadits ini diriwayatkan

Ad-Daruquthni. Tambahan ini tidak tercantum dalam hadits Aisyah

RA, maka dia hanya menyebut tiga perkara. Namun, Ibnu Majah

meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al

Aswad, dari Aisyah, ;as 9\ fi6'oi i;;. ctal ?arirah diperintah

untuk melakukan iddah selama tiga kali haid). Pemyataan ini serupa

dengan hadits Ibnu Abbas yang mengatakan, riit g\ fi (Beriddah

seperti iddah perempuan merdeka). Berbeda dengan keterangan pada

riwayat lain dari Ibnu Abbas, *;tui (Beriddah dengan satu kali

haid). Iddah perempuan yang melakukan khulu' sudah dibahas dan

mereka yang mengatakan iddah adalahfasakh men$raruskan melalui

masa iddah selama satu kali haid. Sementara di sini, talak tersebut

bukan atas pilihan si perempuan yang dimerdekakan, maka

berdasarkan analogi (qiyas) dia melalui masas iddah selama satu kali

haid. Namun, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah sesuai kriteria

syaikhain (Imam Bukhari dan Muslim), bahkan berada pada tingkat

ke-shahih-an yang paling tinggi.

Abu Ya'la dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Mi'syar,

dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, lrr ;*pr'oi
aitLljr ;:re '$i. eV ft 'Jt * (sesungsuhnya Nabi sAW

menjadikan masa iddah Barirah seperti iddah perempuan yang

ditalak). Ini merupakan riwayat pendukung yang kuat. Abu Mi'syar
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meskipun memiliki kelemahan, tetapi riwayatnya layak digunakan

sebagai pendukung. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

melalui sanad yang shahih dari Utsman, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit,

dan lain-lain,i?'rV 6+'t ,C.t A>b WA ,t r'c,a,t i:.lf i rlt ,;\t'oi
(sesungguhnya jika budak perempuan dimerdekakan sementara dia

diperistrikan seorang budak, maka talal*tya adalah talak perempuan

budak, dan iddahnya adalah iddah perempuan merdeka). Pada

pembahasan tentang pembebasan budak para ulama telah menulis

kisah Barirah dalam sejumlah karya mereka. Bahkan sebagian mereka

berhasil menyimpulkan sekitar 400 faidah. Ini tidak menyelisihi

perkataan Aisyah, "tiga sunnah", karena maksudnya adalah hukum-

hukum yang disinggung secara khusus. Mungkin juga Aisyah cukup

menyebutkan tiga atau empat, karena hukum-hukum inilah yang

paling nampak. Adapun hukum-hukum lainnya ditetapkan melalui

analisa. Kemungkinan lain, hukum-hukum ini sangat penting dan

paling dibutuhkan.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Makna 'tiga' atau 'empat' bahwa

itulah yang disyariatkan dalam kisahnya. Sedangkan selain itu dapat

diketahui dari selain kisahnya." Pernyataan ini lebih baik daripada

perkataan, "Perkataan Aisyah tidak memberi batasan" atau "Makna

implisit dari penyebutan suatu angka tidak dijadikan hujjah", atau

alasan-alasan lain seperti itu yang tidak dapat menjawab pertanyaan

tentang hikmah pembatasan tersebut.

'c.t:bi|*l t$l (Sesungguhnya dia dimerdekakan, Ialu disuruh

memilih). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far ditambahkan, 'r*3 tr o1 e.
tl '.t oi ,'d6)\i8 ")i $1j (antara tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah

ingonriol. Pada pembahasan tentang pembebasan budak disebutkan

dari jalur A1 Aswad, dari Aisyah , 'U 6:Pi J;') # io' ,,Ir plr or;16

W '.;:tt;rt) Vil Q,tabi SAW dan memanggil dan memberinya

pilihan tentang suaminya, maka dia memilih dirinya fpisahJ).
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Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Aban bin Shalih, dari

Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, {it il' .r& olr'iti
$d. g;; ,tb 6 Cr, ,i';i,',SC '*s $n"ngsthnya Nabi SArr

bersabda kepada Barirah, "Pergilah, sungguh telah dibebaskan

bersamamu kemaluanmz. '). Ibnu Sa'ad menambahkan dari jalur Asy-

Sya'bi secara mursal, g"ltiiti (pitihlah). Hal ini akan dijelaskan setelah

dua bab.

'&i'#,it}t |p: *o ?ot,,La ir' J:,1j'J'ii') (Rasututtah sAW

bersabda, "Wala' adalah bagi siapa yang memerdekakan."). Ini
adalah sunnah kedua. Adapun sebabnya telah dijelaskan secara detail

pada pembahasan tentang pembebasan budak dan syarat-syarat.

Dalam riwayat Nafr', dari Ibnu Umar 
-demikian 

juga dari sejumlah

jalur- dari Aisyah disebutkan , 'd;bi $.il}t 6!1 gesungguhnya wala'

itu adalah bagi siapa yang memerdekakan). Disimpulkan bahwa kata,

tlJl berfungsi sebagai pembatasan, karena jika tidak, maka penetapan

wala' bagi yang memerdekakan tidak berkonsekuensi penafiannya

dari orang lain, padahal inilah yang dimaksudkan dari hadits itu.

Kesimpulannya, bahwa tidak ada wala'bagi seseorang selain melalui

pembebasan budak, dan bukan dari yang mengislamkan seseorang.

Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan. Akan

dijelaskan bahwa tidak ada wala'bagi orang yang memungut anak,

berbeda dengan pendapat Ishaq. Begitu pula tidak adawala 'bagi yang

bersekutu dengan orang lain, berbeda dengan pendapat sebagian

ulama salaf dan Abu Hanifah. Dari cakupan umum riwayat ini
disimpulkan bahwa seorang kafir harbi (kafir yang mereka memusuhi

umat Islam) jika memerdekakan budak, lalu keduanya sama-sama

masuk Islam, maka wala'-nya tetap dimiliki mantan majikannya.

Inilah yang menjadi pendapat Imam Syaf i. Menurut Ibnu Abdil Ba:r,

ini adalah analogi pendapat Imam Malik. Lalu pendapat ini disetujui

pula oleh Abu Yusuf. Namun, pendapatnya ini tidak sejalan dengan
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pendapat para sahabatnya. Menurut mereka, orang yang dimerdekakan

tersebut berhak memberikan wala'kepada siapa yang dikehendakinya.

Pt -t h' ,,l'e I' ir-: )z3j (Rasululloh SAW masuk).

Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan, ib.tb *. (k" rumah

Aisyah).

i\ii'.P 4l q.fi d 'rF aj,i (Sementara periuk yang berisiI J J'

daging mendidih.'Uu iar*otkan roti dan lauk kepadanya). Dalam

riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan, *r}it et:rilb. tbti (Dia minta

dibawakan sarapan, maka dihidangkan roti).

r';;bii; * eOtrbi? ar,t ,#t Ctj" d rilult ,i Si
i:tat $'S p"t"nkah aku melihat periuk berisi daging? Mereka

berkata, "Benar, tetapi itu adalah daging yang disedekahkan kepada

Barirah, dan engkau tidak makan sedekah".). Dalam riwayat Al
Aswad, dari Aisyah pada pembahasan tentang zakat disebutakn, eii
i;_i * y;o:rbi u rs :rjtii *,pj *vX" ,p ,;t (Didarangkan

aoging kepada Nabi SAW dan mereka berkata, "Ini yang

disedekahkan kepada Barirah"). Demikian juga dalam hadits Anas

pada pembahasan tentang hibah. Mungkin dipadukan bahwa ketika

beliau minta, maka dibawakan kepadanya, lalu dikatakan hal tersebut.

Dalam riwayat Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya,

dari Aisyah, pada pembahasan tentang hibah disebutkan, ts q Urfllb
:,.. i. ,-et t '.6;-;. ,P * O:G tjir J+ (maka dihadiahkan kepadanya daging dan

dikatakan ini yong disedekahkan kepada Barirah). Apabila kata ganti

di tempat ini untuk Barirah, seakan-akan hadiah yang diberikan

kepadanya diungkapkan dengan kata sedekah. Adapun bila kata ganti

tersebut untuk Aisyah, maka seakan-akan Barirah ketika mendapat

daging sedekah, dia memberikannya kepada Aisyah. Asumsi ini
dikuatkan dengan apa yang tercantum dalam riwayat Usamah bin
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Zaid, da;i Al Qasim, yang dikutip Imam Ahmad dan Ibnu Majah, j>'>1

,-ij ll; $'di c ;lvt ,flr'riu- p. r.;lrj p, *ht ov it ,:;,, *
W y. LeWl 'r;";. A 'ii:t i fuosulutlah SAW masuk kepadaku dan

p"riuk yong b"rfri daging mendidih. Beliau berkata, "Darimana

engkau mendapatkan ini?" Alcu berkata, "Ia dihadihkan Barirah

kepada kita dan ia disedekahkan kepadanya").

Imam Ahmad dan Muslim mengutip dari Abu Muawiyah, dari

Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya,

dari Aisyah , (J q# W oi6- arb o€ 1 @rong mensedekahkan

kepadanya dan dia menghadiahkan kepada kita). Pada pembahasan

tentang zakat disebutkan keterangan yang berkaitan dengan makna ini.
Adapun daging tersebut sebagaimana yang disebutkan pada sebagian

keterangan adalah daging sapi. Namun, pemyataan ini perlu ditinjau

kembali. Balrkan disebutkan dari Aisyah , $l,.St 
'U ,? GilJ i db G:rLi

(disedekahkan kepada maulalu lrambing sedekah [zakatJ).
Keterangan inilah yang lebih patut diikuti. Kemudian setelah kalimat,
'r;-* Ai"U* W $ Go sedekah baginya dan hadiah bagi kita) dai

riwayat Abu Muawiyah disebutkan,6iS (makanlah kalian).

15. Memberi Pilihan Kepada Budak Perempuan yang Diperistri
Budak Laki-laki

.6t/. ail,r-r ct_r.p a4l.1 :q)15 {v /) f *tr f
5280. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku

melihatnya sebagai budak." Maksudnya, suami Barirah.
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C"i: *- P* q. 'rL ,'+;, ori 'iu {V /t .f {ft ,f
.. o1. o . ,, t,o, ,i, t!.p1 *'- :,.tA, #.t{r')* eW"lt.U\ jv -{rri

5281. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Itu adalah

Mughits, budak bani Fulan 
-maksudnya, 

suami Barirah- seakan-

akan aku melihat kepadanya mengikuti Barirah di jalan-jalan Madinah

sambil menangisinya."

,, cl :.

lI9 o -r.r, )-J'

) li"l'i.
Q. 'JJ

e\) ott :Jtt

r*;*bi
t1i:; \t *u1 c& c.t f d.* *-,
,!k ,q>u ,+)-t:.* ,:d i lA";;1
'. 

-' - e-'' 
."*))t g,

5282. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Suami

Barirah adalah seorang budak hitam yang diberi nama Mughits, yaitu

seorang budak milik bani Fulan. Seakan-akan aku melihat kepadanya

mengikuti di belakangnya di jalan-jalan Madinah."

Keterangan Hadits:

(Bab memberi pilihan kepada budak perempuan yang

diperistri budak laki-laki). Maksudnya, ketika perempuan budak itu

dimerdekakan. Ini merupakan pendapat Imam Bukhari yang

menguatkan pendapat bahwa suami Barirah adalah seorang budak.

Pada bagian awal pembahasan nikah, Imam Bukhari menyebutkan

kisah Barirah ini di bab yang berjudul, "Perempuan merdeka diperistri

seorang budak laki-laki." Ini juga merupakan penegasan darinya

bahwa Barirah adalah seorang budak. Masalah ini akan dijelaskan

lebih detail pada bab berikutnya. Di tempat itu, pandangan Imam

Bukhari disanggah oleh Ibnu Al Manayyar bahwa hadits-hadits

tersebut tidak menyatakan bahwa suami Barirah adalah seorang
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budak. Adapun pemberian pilihan kepadanya tidak menunjukkan

statusnya, sebab orang yang berbeda pendapat dapat mengklaim tidak
ada perbeciaan dalam masalah itu antara orang yang merdeka dan

budak. Jawabannya, Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya

yang mengisyaratkan kepada keterangan pada sebagian jalur hadits

yang dikutipnya. Sementara tidak diragukan lagi bahwa kisah Barirah
tidak terjadi lebih dari satu kali. Menurutnya, pendapat yang paling

kuat bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Oleh karena itu, dia

menegaskan demikian.

Judul bab ini memberi konsekuensi 
-berdasarkan 

makna

yang tersirat- bahwa jika budak perempuan diperistri laki-laki
merdeka, lalu dimerdekakan, maka dia tidak memiliki hak untuk

memilih antara tetap bersama suaminya atau meninggalkannya.

Namun, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama

berpendapat, tidak ada pilihan bagi perempuan itu. Adapun ulama

Kufah menetapkan adanya pilihan bagi perempuan yang

dimerdekakan, baik suaminya seorang budak atau merdeka. Mereka
berpegang kepada hadits Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah RA, bahwa

suami Barirah adalah seorang yang merdeka. Namun, terl'adi

perselisihan tentang apakah pernyataan itu berasal dari Al Aswad, atau

dia meriwayatkannya dari Aisyah, atau perkataan periwayat lain,
seperti yang akan dijelaskan.

Ibrahim bin Abu Thalib 
-salah 

seorang ahli hadits dan

setingkat Imam Muslim- berkata sebagaimana dikutip Al Baihaqi
darinya, "Al Aswad telah menyelisihi yang lain tentang suami

Barirah." Imam Ahmad berkata, "Pemyataan bahwa suami Barirah
adalah seorang merdeka, hanya dinukil 

-melalui 
jalur akurat- dari

Al Aswad. Adapun yang diriwayatkan dari selainya tidak. Dinukil
juga melalui jalur shahih dari Ibnu Abbas dan selainnya bahwa dia

adalah seorang budak. Hal ini diriwayatkanpara ulama Madinah. Jika
para ulama Madinah meriwayatkan sesuatu dan mempraktekkannya,

maka menunjukkan bahwa hal itu shahih. Apabila seorang perempuan
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budak dimerdekakan, maka akadnya yang telah disepakati

keabsahannya tidak boleh dibatalkan dengan perkara yang masih

diperselisihkan."

Sebagian ulama madzhab Hanafi berusaha menguatkan

riwayat mereka yang mengatakan, "Suami Barirah adalah seorang

yang merdeka", atau riwayat mereka yang mengatakan, "Dia adalah

seorang budak." Mereka berkata, "Perbudakan diikuti pembebasan

dan tidak sebaliknya." Pernyataannya memang benar, tetapi cata jam'

(menggabungkan riwayat yang berbeda) hanya dilakukan jika te{adi

kesamaan akurasi riwayat. Adapun jika riwayat satu orang menyelisihi

sejumlah periwayat lain, maka riwayat satu orang itu dianggap syadz

(menyelisihi yang umum), dan riwayat syadz hukumnya mardud

(tertolak). Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak menempuh cara

metode jam' di tempat ini, padahal mereka memiliki kaidah, "Tidak

boleh menempuh metode tarjifu (mengunggulkan salah satu riwayat)

selama masih bisa dicapai dengan metode jam'."

Kesimpulan dari pemyataanpara peneliti dan banyak dikutip

Imam Syaf i serta para pengikutnya, bahwa metode iam' ditempuh

bila tidak tampak kesalahan pada salah satu riwayat. Sebagian lagi

mensyaratkan kesamaan akurasinya. Ibnu Baththal berkata, "Para

ulama sepakat bahwa jika budak perempuan dimerdekakan dan dia

berstatus istri seorang budak laki-laki, maka perempuan itu berhak

memilih antara tinggal dengan suaminya atau pisah. Makna ini cukup

jelas, sebab budak laki-laki tidak sekufu (setara) dengan perempuan

merdeka dalam sejumlah hukum, maka jika perempuan tersebut

dimerdekakan niscaya memiliki hak memilih untuk tetap tinggal

dalam ikatan pernikahan dengan suaminya atau berpisah, karena saat

akad dilaksanakan, dia bukan termasuk orang yang memiliki hak

menentukan pilihan atas dirinya sendiri. Kelompok yang memberi hak

memilih bagi perempuan budak yang dimerdekakan -meski suaminya

seorang merdeka-berhujjatr bahwa saat akad, perempuan budak itu

tidak memiliki hak untuk memilih, sebab para ulama sepakat bahwa
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majikan si budak berhak mengawinkan budaknya yang perempuan

meski tanpa keridhaannya. Oleh karena itu, apabila dimerdekakan

berarti ada kondisi yang belum didapatkan sebelumnya. Alasan ini
disanggah oleh ulama lain bahwa apabila hal tersebut diperhitungkan,

tentu perempuan gadis yang dinikahkan bapaknya berhak memilih,

saat dia telah mampu mengambil kebijakan bagi dirinya sendiri,

padahal kenyataannya tidak demikian. Demikian juga halnya budak

perempuan yang diperistri laki-laki merdeka. Sesungguhnya tidak ada

perkara yang menjadikan statusnya lebih tinggi dari suaminya yang

merdeka. Bahkan keadaannya sama seperti perempuan Ahli Kitab
yang masuk Islam ketika menjadi istri laki-laki muslim.

Selanjutnya, terjadi perbedaan jika budak perempuan yang

dimerdekakan itu memilih untuk berpisah dengan suaminya. Apakah

hal itu dianggap lalak atau fasakh? Menurut Imam Malik, Al Auza'i,
dan Al-Laits, dianggap sebagai talak ba'iru (tidak boleh dirujuk).
Pendapat serupa dinukil pula dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, seperti

diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Adapun menurut ulama lain, hal itu
dianggapfasakh (pembatalan) dan bukan talak.

it";. eti *" u* U-1t i,Sa /# it 
'f 

(Dari lbnu Abbas, dia

berkata, "Aku melihatnya sebagai budak". Mal<sudnya, suami

Barirah). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas

melalui jalur ini dan ia merupakan redaksi riwayat Syu'bah. Demikian
pula diriwayatkan Al Ismaili dari jalur Murabba', dari Abu Al Walid
(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dari Syu'bah. Lalu Al Ismaili
mengutip dari jalur Abdushamad dari Syu'bah, diq '$-\ (Aku

melihatnya menangis). Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, 'ri

W" fi"f: $ungguh aku melihatnya mengikutinya). Adapun redaksi

Hammam diriwayatkan Abu Daud melalui Affan, dari Ibnu Abbas, ,l(
'ot t71i *j P }n' ,r,; Vt u;* ,# ;3" 3|,i t:{e ots i;;. U't3

|iii (Sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak hitam yang

TATTIUL BAARI - 2I3



bernama Mughits. Nabi sAW rnemberinya pilihan dan
menterintahkannya menjalani masq iddah). Imam Ahmad
mengutipnya secara panjang lebar dari Affan, dari Hammam, dan di
dalamnya disebutkan "beriddah sebagaimana iddahnya perempuan
merdeka".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui dua
jalur dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan pada salah
satunya, dia berkata, p\i ,1.',* 4 '!r\ lttu adalah Mughits, budak

bani fulan). Demikian juga disebutkan melalui jalur-jalur lain bahwa
namanya adalah Mughits. Pada riwayat Imam Bukhari disebutkan
"Mughits". Sementara dalam riwayat Askari disebutkan "Mu'ayyib".
Namun, versi yang pertama lebih akurat dan inilah yang ditegaskan
Ibnu Makula dan selainnya. Dalam riwayat Al Mustaghfiri dalam
kitab Ash-shahabah dinukil dari Muhammad Ibnu Ajlan, dari yahya
bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, tentang kisah Barirah, bahwa
nama suaminya adalah Muqsim. Menurut dugaan saya, ini hanya
kesalahan dalam penulisan naskah.

fli 4.rl+l- @uaak bani Fulan). Dalam riwayat At-Tirmidzi

melalui Sa'id bin Abi Arubah dari Ayyrb disebutkan, d,S,-bi t3.o tt€

o#Jt (Dia adalah seorang budak hitam milik bani At Mughirah).

Husyaim meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, b gb$ )l t* o,?':

it* t' @ia seorang budak untuk keluarga Al Mughirah dari bani

Makhzum). Namun, dalam kitab Al Ma'riJ'ah karya Ibnu Mandah
disebutkan bahwa dia adalah Mughits maula Ahmad bin Jahsy.
Kemudian dia mengutip hadits melalui Sa'id bin Abi Arubah, seperti
yang tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi. Hanya saja dalam riwayat
Abu Daud 

-melalui 
sanad yang menyebutkan Ibnu Lahi,ah-

disebutkan, 'r;ii ..Cf li "r:,b # '+ gs (Barirah diperistrikan

Mughits, budak keluarga Abu Ahmafl. Ibnu Abdil Barr berkata,
"Maula bani Muthi'." Namun, versi pertama lebih akurat karena
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sanad-nya lebih shahih. Apalagi tidak mungkin dilakukan
penggabungan antara pernyataan "keluarga Makhzum" dalam riwayat
Husyaim dengan "bani Jahsy dari suku Asad bin Khuzaimah" dan

"bani Muthi' dari keluarga Adi bin Ka'ab", dalam riwayat yang

lainnya. Namun, mungkin saja diklaim -meski kemungkinannya

sangat kecil- bahwa mereka bersekutu dalam memilikinya atau hak
kepemilikannya berpindah-pindah di antara mereka.

16. Syafaat Nabi SAW terhadap Suami Barirah

5283. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya suami
Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Seakan-akan

aku melihat kepadanya mengikuti di belakang Barirah menangisinya
dan air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Nabi SAW
bersabda kepada Abbas, "Tidakkah engkau merasa takjub dengan

kecintaqn Mughits terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap
Mughits." Lalu Nabi SAW bersabda, "sebiranya engkau (Barirah)
kembali kepadanya." Dia (Barirah) berkata, "Wahai Rasulullah,

apakah engkau memerintahkanku?" Beliau bersabda, "sesunggultnya

aku memberi syafaat." Dia berkata, "Aku tidak membutuhkan."
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Keterangan Hadits:

(Bab Syafaat Nabi SAW terhadap suami Barirah). Maksudnya,
di sisi Barirah agar dia mau kembali kepada suaminya. Ibnu A1

Manayyar berkata, "Letak judul bab ini dalam permasalahan fikih
adalah seorang hakim boleh memberi syafaat kepada salah satu pihak
yang bersengketa, agar lawan sengketa mau mengurangi tuntutannya
atau melepaskan haknya, maupun yang seperti itu. Namun, hal ini
ditanggapi bahwa syafaat pada kisah Barirah tidak te4'adi saat
pengajuan perkara. Hanya saja hal ini perlu ditinjau kembali, karena
makna zhahir hadits di bab ini menunjukkan bahwa peristiwa itu
terjadi setelah perkara diputuskan. Namun, tidak ada penegasan

tentang pengajuan perkara, sebab Abbas melihat suami Barirah
menangis, dan perkataan beliau, "sekiranya engkau mau kembali,,,
ada mungkin syafaat Nabi SAW tersebut terjadi saat pengajuan
perkara, karena kata sambungwawu (dan) tidak menunjukkan urutan
kejadian.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari
Muhammad, dari Abdul Wahhab, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Salam. An-Nasa'i
meriwayatkannya dari Muhammad bin Basysyar, dan Ibnu Majah dari
Muhammad bin Al Mutsanna serta Muhammad bin Khallad Al Bahili,
mereka berkata, "Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada
kami." Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna termasuk guru Imam
Bukhari, maka kemungkinan yang dimaksud adalah salah satu di
antara keduanya. Kemudian Abdul wahhab adalah Ibnu Abdul Majid
Ats-Tsaqafi. Adapun gurunya (Khalid) adalah AlHadzdza'. pada bab
sebelumnya riwayat ini sudah disebutkan dari Qutaibah, dari Abdul
Wahhab (Ats-Tsaqafi), dari Ayyub. Seakan-akan Imam Bukhari
mengutip hadits ini dari dua orang gurunya. Hanya saja redaksi
riwayat Khalid Al Hadzdza' lebih sempurna. Jalur Ayyub ini dinukil
Al Ismaili melalui Muhammad bin Al Walid Al Bashri, dari Abdul
Wahhab Ats-Tsaqafi. Sedangkan jalur Khalid dinukil Al Ismaili
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melalui Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Ats-Tsaqafi. Dia
mengutip dari keduanya seperti yang tercantum dalam riwayat Imam
Bukhari.

,#W Jih,- perketiling di belakangnya menangis).Dalam

riwayat wuhaib, dari Ayyub, pada bab sebelumnya disebutkan, W-
W & ut*Jr A3-, G. fan mengikutinya di jalan-jalan Madinah

menangisinya). Kata as-sikak adalah jamak kata sukkah, artinya jalan.
Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan , ,t4gr;, eA_tat Oy rg
#r, ;,i 916JJ, t^bf- #. ,p V ,oi:r'oi1 6i iaon-jatan Madinah

dan pinggiran-pinggirannya, dan air matanya mengalir di jenggotnya
memohon keridhaan Barirah agar memilihnya, tetapi Barirah tidak
melakukannya). Makna zhahir riwayat ini menyatakan permintaannya
terhadap Barirah te{'adi sebelum pisah. sementara makna zhahir
sabda Nabi SAW dalam riwayat di atas, "sekiranya engkau kembali
kepadanya", menunjukkan yang demikian te{adi setelah pisah. Ini
pula yang ditandaskan Ibnu Baththal, dimana dia berkata, ..Sekiranya

te{adi sebelum pisah, niscaya beliau akan mengatakan, ,sekiranya

engkau memilihnya'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dia
melakukan hal itu sebelum pisah dan sesudahnya. Riwayat sa,id
dijadikan dasar oleh mereka yang tidak mempersyar atkan faur
(langsung, segera) dalam melakukan pilihan di tempat ini. Masalah ini
akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

.,l:b 6- (Wahat Abbas). Dia adalah Ibnu Abdul Muthalib.

Keterangan tentangnya telah dijelaskan. Dalam riwayat Ibnu Majah
disebutkan, 'r,.t:b 6- ,s,(,tJ. &t # iU, ,J- Ut ,SA Q{abi SAW

bersabda kepada Abbas, "wahai Abbas"). sa'id bin Manshur
meriwayatkan dari Husyaim, dia berkata: Khalid (Al Hadzdza.)
meriwayatkan kepada kami melarui sanad-nya, bahwa Al Abbas
membicarakan kepada Nabi sAw agar beliau meminta kepada
Barirah agff kembali pada suaminya. Keterangan ini juga
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menunjukkan bawha kisah Barirah terjadi lebih akhir. Maksudnya,

sekitar tahun ke-9 atau ke-10 H, sebab Al Abbas tinggal di Madinah

setelah mereka kembali dari perang Thaif. Sementara perang Thaif
sendiri terjadi di akhir tahun ke-8 H. Asumsi ini dikuatkan juga oleh

perkataan Ibnu Abbas bahwa dia turut menyaksikan kejadiannya.

Sementara Ibnu Abbas datang ke Madinah bersama kedua orang

tuanya. Pandangan bahwa kisah ini terjadi lebih akhir dikuatkan juga

oleh keterlibatan Aisyah. Sekiranya ia terjadi sebelum peristiwa

haditsul iJki (beita dusta), tentu Aisyah saat itu masih kecil, maka

sangat jauh kemungkinan beliau melakukan hal-hal tersebut, seperti

tawar menawar, membeli, dan membebaskan budak. Disamping itu,
perkataan Aisyah, "Jika para majikanmu mau, aku akan membayarkan

kepada mereka sekaligus", terdapat isyarat kejadiannya berlangsung

lebih akhir, karena di awal masa Islam mereka berada dalam puncak

kesulitan, lalu mereka mendapat kehidupan yang lapang setelah

pembebasan Makkah. Semua ini menjadi bantahan bagi mereka yang

mengatakan bahwa kisah Barirah terjadi lebih awal sebelum peristiwa

hadilsul ,lk (berita dusta). Perkara yang mendorong mereka

berpendapat seperti adalah penyebutan nama Barirah pada kisah

haditsul /ki. Namun, hal ini sudah saya jawab ketika membahas kisah

haditsul ifti.

Setelah itu, saya melihat Syaikh Taqiyuddin As-Subki
mempertanyakan kisah ini, tetapi kemudian dia memperbolehkan

bahwa Barirah biasa melayani Aisyah sebelum dia dibeli oleh Aisyah,

atau Aisyah telah membelinya namun mengakhirkan pembebasannya

hingga setelah pembebasan Makkah, atau kesedihan suaminya terus

berlangsung dalam waktu yang sangat lama, atau fasakh (pemisahan)

telah terjadi, lalu mantan suaminya meminta agar dia dikembalikan

kepadanya melalui akad baru, atau pada awalnya Barirah budak milik
Aisyah dan dia pun menjualnya, lalu Aisyah membelinya kembali

setelah Barirah mengadakan perjanjian dengan majikan barunya untuk
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membebaskan dirinya. Adapun kemungkinan paling kuat adalah yang
pertama.

*\ i (Sekiranya engkau kembali kepadanya). Demikian
terdapat dalam kitab sumber. Sementara dalam Ibnu Majah
disebutkan, #rj il tetapi ini bahasa yang lemah. Ibnu Majah
menambahkan, )r{, 'i.1 'rfty (sesungguhnya dia adarah bapak
anakmu). secara zhahir, Barirah telah melahirkan anak untuk
suaminya.

gia {rngkau memerintahkanku). Al Isma'iri menambahkan,

1 )$ lnehau bersabda, "Tidak"). Har ini memberi asumsi bahwa
perintah tidak terbatas pada pola kata if'aal, karena Nabi SAW
berbicara kepada Barirah dengan kata, *ti i $ekiranya engkau

*y,!:r, kepadanya). maka Barirah menyambut dengan perkataannya,

tr:,u' (apakah engkau memerintahku). Maksudnya, apakah engkau

maksudkan dengan perkataan ini sebagai perintah sehingga wajib
bagiku? Dalam riwayat Ibnu Mas'ud meralui riwayat mursar rbnu
Sirin dengan sanad yang shahih disebutkan, "rpi ,!, l?j [ ,Urli
I , jd {* y,i (Dia berkata, ,Wahai 

Rasulullah, apakah ia sesuatu
yang wajib bagiku? " Beliau menjawab, ,,Tidak',).

'1Zi Si r.! lnehau bersabda, ,,sesungguhnya 
aku ini memberi

syafaat"). Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan,

(sesungguhnya aku memberi syafaat). Maksudnya, aku mengatakan
hal itu sebagai syafaat baginya bukan suatu kewajiban bagimu.

* *l qe I @fu tidak membutuhkan dalam hal ini).
Maksudnya, jika engkau tidak mewajibkanku melakukan hal itu, maka
aku tidak pernah memilih kembali kepadanya. pada bab sesudahnya
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rii; gUei'j gekiranya dia memberiku

begini dan begitu, aku tetap tidak akan berada di sisinya).

17. Bab

ti lf W; ;i; ir; q-r, "oi o:,rri akG'o( ';<tr ;
A*,ilw *':;e ?r, & {'Lu) -Tx t,'tSttrLk"

,;^, *', ,11\t .u 4te?; .'i,Li'P,i'tsr cu li4*?)

^:-* 
ar:i* e'; :)ta ,;aj. & y'J:rLi t7 ts q,|p

c , c , .r, : .,.. l^ t. ,la . ,., ,.r, .

Y, ,-t o,il >t-51 ta4;' tiJ>' 1:l l'!J'>

5284. Dari Al Aswad, sesungguhnya Aisyah hendak membeli

Barirah, lalu para walinya enggan kecuali mempersyaratkan wala'.

Dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,

"Belilah dia dan bebaskanlalt, sesungguhnya wala' untuk siapa yang

membebaskan." Didatangkan daging kepada Nabi SAW lalu

dikatakan, "Daging ini disedekahkan kepada Barirah." Beliau berkata,

"Ia sedekah baginya dan hadiah buat kita."

Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dan diberi tambahan, "Maka dia disuruh memilih

terhadap suaminya."

Keteransan Hadits:

(Bab). Demikian mereka menyebutkan tanpa judul bab, dan

masih memiliki kaitan dengan bab sebelumnya. Imam Bukhari

menyebutkan kisah Barirah dari Abdullah bin Raja', dari Syu'bah,

dari Al Hakam 
-Ibnu 

Uyainah-, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al
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Aswad Ibnu Yazid, "sesungguhnya Aisyah hendak membeli Barirah."

Dia menuturkan kisah secara ringkas dan secara zhahir adalah mursal.

Namun, Imam Bukhari mengutipn ya pada pembahasan tentang kafarat

sumpah secara ringkas dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dan

disebutkan, "Dari Al Aswad, dari Aisyah." Demikian juga dia kutip

pada pembahasan tentang warisan dari Hafsh Ibnu Umar dari Syu'bah,

lalu di bagian akhirnya diberi tambahan, "Al Hakam berkata, 'Adapun

suaminya adalah seorang yang merdeka'." Kemudian dia

menyebutkan sesudahnya dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad,

"sesungguhnya Aisyah", lalu dia mengutip seperti redaksi hadits di

atas, lalu ditambahkan, 6 ii?') ;i3 '4b1! ,it|t q-.ai c,')tbt o';'t
t; W')i otii') :i?\i'Sa ,A ii? loio diberi pilihan maka clia pun

memilih dirinya seraya berkata, 'Sekiranya engkau memberi begini

dan begitu, niscaya aku tidak akan bersamanya'. Al Aswad berkata,

'Adapun suaminya adalah seorang yang merdeka'.). Imam Bukhari

berkata, "Perkataan Al Aswad adalah munqathi ' (terputus)",

sementara perkataan Ibnu Abbas, "Aku melihatnya sebagai budak",

lebrh shahih. Pada pembahasan sebelumnya, dia mengutip perkataan

Al Hakam seperti itu. Imam Bukhari menyebutkan setelah riwayat

Abdullah bin Raja' dari Adam dari Syu'bah tanpa menyebutkan

redaksinya, tetapi disebutkan, "Ditambahkan, 'Dia diberi pilihan

terhadap suaminya'." Kemudian Al Baihaqi menyebutkan melalui

jalur lain dari Adam (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) seraya

menempatkan tambahan tersebut sebagai perkataan Ibrahim, yang di

bagian akhirnya, "Al Hakam berkata, Ibrahim berkata, 'Adapun

suaminya adalah aseorang merdeka, lalu dia diberi pilihan terhadap

suaminya'," maka tampak bahwa tambahan ini disisipkan dan dihapus

pada pembahasan tentang zakat, karena sebab tersebut. Hanya saja

lmam Bukhari menyebutkannya di tempat ini untuk mengisyaratkan

bahwa sumber masalah pemberian pilihan dalam kisah Barirah dinukil

secara akurat dari jalur lain.
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Ad-Daruquthni berkata di kitab Al llal, "Tidak ada perbedaan

terhadap riwayat Urwah dari Aisyah bahwa dia seorang adalah budak.

Demikian juga dikatakan Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya

dari Aisyah. Begitu pula Abu Al Aswad dan Usamah rbnZaid dari Al

Qasim." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian periwayat melakukan

kekeliruan. Qasim bin Ashbagh meriwayatkan dalam kitab

Mushannaf-nya dan Ibnu Hazm mengutip dari jalumya; Ahmad bin

Yazid Al Mu'allim memberitakan kepada kami, Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Hisyam, dari bapaknya,

dari Aisyah, "Suami Barirah adalah seorang yang merdeka." Namun,

ini kesalahan dari Musa atau dari Ahmad, sebab para ahli hadits dari

sahabat-sahabat Hisyam dan juga murid-murid Jarir mengatakan dia

(suami Barirah) adalah seorang budak. Di antara mereka adalah Ishaq

bin Rahawaih yang haditsnya dinukil An-Nasa'i, Utsman bin Abi
Syaibah yang haditsnya dikutip Abu Daud, Ali bin Hujr yang

haditsnya diriwayatkan At-Tirmidzi. Asalnya terdapat dalam riwayat

Imam Muslim dan dialihkan kepada riwayat Abu Usamah, dari

Hisyam, yang didalamnya disebutkan bahwa suami Barirah adalah

seorang budak." Ad-Daruquthni berkata, "Demikian pula dikatakan

Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al

Qasim, dari bapaknya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Syu'bah meriwayatkan dari

Abdurrahman seraya disebutkan bahwa dia adalah orang yang

merdeka. Kemudian dia menanyakan kembali kepada Abdururahman,

tetapi dia menjawab, "Aku tidak tahu." Keterangan ini sudah

dipaparkan juga pada pembahasan tentang pembebasan budak. Ad-

Daruquthni berkata, "Imran bin Hudair meriwayatkan dari Ikrimah,

dari Aisyah, 'Dia adalah seorang yang merdeka', tetapi ini tidak

benar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesalahan ini terdapat pada dua

tempat sekaligus. Maksudnya, pada perkataannya 'dia seorang yang

merdeka' dan penisbatannya kepada Aisyah, karena ia adalah riwayat

Ikriman dari Ibnu Abbas. Sementara tidak ada perbedaan dari Ibnu
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Abbas bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Demikian
ditegaskan At-Tirmidzi dari Ibnu umar dan haditsnya dikutip Imam
Syaf i serta Ad-Daruquthni dan selain keduanya. Begitu juga dinukil
An-Nasa'i dari hadits Shafiyyah binti Abi Ubaid, dia berkata,
"Adapun suami Barirah adalah seorang budak." Sanad-nya shahih.

An-Nawawi berkata, "Menguatkan pendapat mereka yang
mengatakan suami Barirah seorang budak adalah perkataan Aisyah
bahwa dia seorang budak. Seandainya suaminya adalah seorang yang
merdeka tentu Barirah tidak diberi hak memilih. Aisyah 

-sebagaipelaku peristiwa- telah mengabarkan bahwa suami Barirah adalah

seorang budak. Dia jugu menguatkan dengan perkataannya,
'Sekiranya suaminya adalah orang yang merdeka, niscaya Barirah
tidak diberi hak memilih'. Hal seperti ini hampir-hampir tidak
dikatakan seorang pun melainkan berdasarkan dalil." Namun, har itu
disanggah bahwa keterangan tambahan ini dikutip dalam riwayat Jarir
dari Hisyam bin Urwah di akhir hadits, dan dianggap sebagai
perkataan urwah yang disisipkan dalam hadits. Hal itu dijelaskan
dalam riwayat Malik, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Benar, disebutkan
dalam riwayat Usamah bin Zaid,, dari Abdurrahman bin Al easim,
dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, "Barirah melakukan
pe{anjian untuk menebus dirinya dengan orang-orang Anshar, dan dia
diperistrikan seorang budak." Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad,
Ibnu Majah, dan Al Baihaqi. Namun, Usamah masih diperbincangkan
ahli hadits.

Adapun klaim bahwa pernyataan itu tidak dikatakan kecuali
berdasarkan dalil adalah sesuatu yang tertolak, karena ia termasuk
masalah yang boleh dilakukan ijtihad. Bahkan alasannya dari segi
logika telah disebutkan.

Ad-Daruquthni berkata, "Ibrahim berkata, dari Al Aswad, dari
Aisyah, 'Dia seorang yang merdeka'." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
keterangan paling tegas yang sempat saya lihat dalam hal itu adalah
riwayat Abu Muawiyair. Al A'masy menceritakan kepada kami, dari
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Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, rloi ,t';;;-lL':: oS

'o:P 'c,ii lSuami Barirah adalah orang yang merdeka. Ketika

[BarirahJ dimerdekakan, maka dia disuruh memilih). Hadits ini

diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Idris dari Al A'masy melalui sanad ini dari

Aisyah, dia berkata, t'? i;-i.Li: oS (Suami Barirah adalah seorang

yang merdeka). Laltt dikutip melalui jalur lain dari An-Nakha'i, dari

Al Aswad, sesungguhnya Aisyah menceritakan kepadan1u, it-i.U)'ot
'r*i 'b toy $uami Barirah adalah seorang yang merdeka ketika

Barirah dimerdekakarz). Riwayat-riwayat yang telah saya paparkan

terdahulu menunjukkan bahwa keterangan tersebut berasal dari

perkataan Al Aswad atau periwayat sesudahnya, sehingga dimasukkan

sebagai salah satu contoh perkataan periwayat yang disisipkan dalam

hadits pada bagian awal teks hadits, dan hal seperti ini sangat jarang

ditemukan. Adapun yang banyak adalah di akhir teks hadits dan di

tengahnya. Kalaupun dikatakan bahwa riwayat, "Suami Barirah

adalah seorang yang merdeka" dinukil langsung dari Aisyah RA,

maka riwayat yang mengatakan bahwa dia seorang budak harus

diunggulkan, karena jumlahnya lebih banyak. Disamping itu, keluarga

seseorang lebih tahu tentang haditsnya, sebab Al Qasim adalah anak

saudara laki-laki Aisyah, sedangkan Urwah adalah anak saudari

perempuannya, lalu keduanya pun diikuti periwayat lainnya. Oleh

karena itu, riwayat keduanya lebih patut diutamakan daripada riwayat

Al Aswad, sebab keduanya leibh tahu tentang Aisyah dan mengerti

haditsnya.

Riwayat ini menjadi unggul, karena Aisyah berpendapat

bahwa jika perempuan budak yang diperistri laki-laki merdeka

dibebaskan, maka tidak ada pilihan baginya untuk pisah dengan

suaminya. Berbeda dengan riwayat ulama-ulama Irak dari Aisyah.

Untuk itu, harus mengikuti perkataan Aisyah dan meninggalkan
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riwayat yang dikutip darinya, apalagi terjadi perbedaan riwayat yang
dinukil darinya.

sekelompok ulama mengklaim kedua versi riwayat itu
mungkin digabungkan dengan memahami perkataan ,dia adalah
seorang budak' sebagai keadaan suami Barirah sebelum
dimerdekakan. Berdasarkan ini pula sehingga sebagian mengatakan
bahwa dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Namun, cara
penggabungan ini tertolak oleh perkataan Urwah terdahulu, ,.Dia

seorang budak. Seandainya dia orang yang merdeka, maka istrinya
tidak diberi hak memilih." Keterangan ini dikutip At-Tirmidzi dengan
redaksi, 'qi 

{y" 
'sj.i t:,to oG i;_; C\3'oi (Sesungguhnya suami

Barirah adalah seorang budak hitam pada hari Barirah
dimerdekakan). Hal ini menolak riwayat terdahulu dari Al Aswad.
Kemungkinan tersebut bertentangan dengan kemungkinan lain, yaitu
mereka yang mengatakan, ..Dia adalah orang yang merdeka,, yang
dipahami sebagai keadaannya di kemudian hari. Jika teqadi
pertentangan dari segi sanad dan juga kemungkinan, maka perlu
dilakukan tarjih (memilih salah satu yang lebih kuat). Sementara
riwayat yang jumlah periwayatnya lebh banyak harus diunggulkan.
Demikian juga dengan riwayat yang diriwayatkan oleh periw ayatyang
hafizh. Faktor-faktor ini terdapat dalam pihak mereka yang
mengatakan bahwa suami Bariratr adalah seorang budak.

Pelaiaran vans dapat diambil

Dalam kisah Barirah terdapat perajaran yang sebagiannya telah
disebutkan pada pembahasan tentang masjid dan zakat, serta sebagian
besar pada pembahasan tentang pembebasan budak:

l. Boleh melakukan mukatabah (membuat perjanjian dengan
budak untuk menebus dirinya) berdasarkan sunnah untuk
menetapkan dan menguatkan hukum yang ada daram Al
Qur'an. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Al Awa'il
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3.

4.

melalui sanad yang shahih, bahwa ia merupakan mukatabah

pertama yang terjadi dalam Islam. Namun, pernyataan ini

ditolak oleh kisah Salman, tetapi mungkin disatukan bahwa

kisah Salman merupakan yang pertama kali terjadi pada kaum

laki-laki, sedangkan kisah Barirah yang pertama kali terjadi

pada kaum perempuan. Sebagian mengatakan bahwa

mukatabah pertama dalam Islam terjadi pada Abu Umayyah

(budak milik Umar). Ar-Ruyani mengklaim bahwa mukatabah

tidak dikenal pada masa Jahiliyah, tetapi pernyataannya tidak

disetujui ulama lainnya. Pensyariatan pembayaran secara

angsuran dalam mukatabah dijadikan dalil bolehnya menjual

secara kredit, pinjam meminjam, dan selain itu.

Budak perempuan diikutkan kepada budak laki-laki, karena

ayat tersebut sangatjelas berkenaan dengan kaum pria.

Boleh melakukan mukatabah dengan salah satu pasangan

suami-istri yang sama-sama budak. Teramsuk juga tentang

bolehnya menjual salah satu dari kedua pasangan itu.

Boleh melakukan mukatabah dengan budak yang tidak

memiliki hata maupun pekerjaan. Namun, ini perlu ditinjau

kembali, sebab permintaan bantuan Barirah kepada Aisyah

tidak berkonsekuensi bahwa dia tidak memiliki harta atau

pekerjaan.

Boleh menjual budak mukatabjika dia ridha dan si budak tidak

dianggap tidak mampu lagi menebus dirinya selama dilakuakn

dengan kerelaan. Adapun mereka yang melarangnya

memahami kisah Barirah bahwa dia tidak mampu lagi

menebus dirinya. Namun, pemyataan ini membutuhkan dalil.

Sebagian mengatakan bahwa jual-beli terjadi sesuai angsuran

yang ditetapkan dalam perjanjian untuk penebusan dirinya.

Namun, kemungkinan pernyataan ini sangat jauh.

5.

L
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6. Budak mukatab tetap berstatus budak selama angsurannya

masih tersisa (belum lunas), sehingga dirinya tetap

diberlakukan sebagai budak dalam hal nikah, tindak pidana,

hudud, dan selainnya. Masalah ini pun sangat banyak

dipaparkan oleh mereka yang kami sebutkan telah

menyimpulkan hadits Barirah. Di antaranya; barangsiapa yang

telah menyelesaikan sebagian besar angsurannya, tetap tidak

dimerdekakan, orang yang telah menyelesaikan angsuran

senilai harga dirinya maka dimerdekakan, dan orang yang

telah menyelesaikan sebagian angsurannya tetap tidak

dimerdekakan dari dirinya sebesar yang telah ditunaikan,

karena Nabi SAW memberi izin untuk membeli Barirah tanpa

minta perincian.

Boleh membeli budak mukatab ataupun budak lainnya dengan

syarat dimerdekakan.

Menjual budak perempuan yang bersuami bukan menjadi

talak, seperti yang telah diterangkan. Begitu pula pembebasan

budak perempuan bukan menjadi talak atau fasakh, karena

ditetapkan hak memilih untknya. Sekiranya pembebasan itu
dianggap talak satu, maka suaminya masih berhak untuk rujuk
dan tidak perlu izin si perempuan. Kalau pun ia termasuk talak

tiga, tentu Nabi SAW tidak akan mengatakan kepada Barirah,

"Sekiranya engkau kembali kepadanya", sebab dia tidak akan

halal bagi mantan suaminya hingga menikah dengan laki-laki
lain.

Pembelian budak perempuan yang bersuami tidak

menghalalkan bagi si pembeli untuk menggaulinya, sebab

pemberian pilihan kepadanya menunjukkan kelangsungan

ikatan pernikahan.

Majikan budak mukntab tidak boleh melarangnya untuk

bekerja mencari penghasilan. Kemudian hasil yang diperoleh

.-,

8.

9.

10.

,

I

I
j
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FATTIUL BAARI _ 227



13.

t4.

11.

t2.

15.

16.

17.

18.

19.

si budak sejak disepakatinya perjanjian untuk menebus dirinya,

menjadi miliknya.

Budak mukatab boleh meminta bantuan orang lain untuk

menebus sebagian angsurannya meskipun belum jatuh tempo.

Hal ini tidak dianggap bahwa dia sudah tidak mampu.

Seseorang boleh meminta sesuatu yang tidak terlalu mendesak

baginya saat itu.

Boleh minta bantuan dari perempuan yang memiliki suami.

Perempuan boleh membelanjakan hartanya tanpa izin
suaminya.

Anjuran membelanjakan harta untuk mendapatkan pahala,

hingga dalam hal membeli dengan harta melebihi yang

biasanya demi mendekatkan diri dengan melakukan

pembebasan budak.

Dibolehkan membeli dari pemilik mutlak suatu barang dengan

harga lebih mahal dari yang seharusnya, sebab Aisyah

membayar tunai apa yang seharusnya diangsur selama

sembilan tahun, dimana keinginan dibayar tunai umumnya

lebih besar daripada kredit.

Boleh meminta secara garis besar bagi siapa yang diperkirakan

akan butuh. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang melarang

hal ini dipahami sebagai petunjuk kepada perbuatan yang lebih

utama.

Seorang budak boleh berusaha membebaskan dirinya dengan

minta bantuan orang yang membelinya dengan syarat

memerdekakan dirinya, meskipun hal ini berdampak negatif

bagi majikan, karena syariat sangat menganjurkan pembebasan

budak.

Batalnya syarat-syarat yang rusak dalam muamalat, dan

sahnya syarat-syarat yang disyariatkan, berdasarkan makna
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20.

yang tersirat dalam sabda Nabi SAW, 1' yry C',.; y" ,y
&U'# (semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah,

maka ia adalah batil). Masalah ini sudah dipaparkan pada
pembahasan tentang syarat-syarat.

Barangsiapa mengecualikan pelayanan budak saat transaksi
jual-beli, maka syaratnya tidak sah.

Barangsiapa mensyaratkan syarat yang rusak maka tidak
mendapatkan sanksi, kecuali dia tahu keharamannya dan tetap
melakukannya.

Majikan budak mukatab tidak boleh melarang budaknya
mencari penghasilan untuk membayar angsuran dirinya
meskipun majikan tetap berhak mendapatkan pelayanan.

Jika budak mukatab menunaikan angsurannya dari harta zakat,
maka sang majikan tidak boleh menolaknya. Demikian juga
jika dia menunaikan angsurannya sebelum jatuh tempo.

Disimpulkan dari hadits ini bahwa si budak dimerdekakan
berdasarkan perkataan para majikan Barirah, "Jika dia mampu
diperhitungkan atasmu." Secara zhahir mereka sepakat
menerima pembayaran tunai terhadap apa yang disepakati
untuk dibayar kredit, dan hal itu berkonsekuensi te{adinya
pembebasan.

Barangsiapa dengan suka rela membantu budak mukatab
melunasi angsurannya, maka si budak tetap dimerdekakan.

Hadits ini dijadikan dalil yang tidak mewajibkan mengurangi
jumlah yang harus dibayar oleh budak mukatab. Hal ini
didasarkan kepada perkataan Aisyah, ..Aku membayamya
untuk mereka dengan sekaligus,,, lalu Nabi SAW tidak
mengingkarinya. Namun, hal itu dijawab bahwa mungkin yang
dimaksud adalah mereka akan menyerahkan kepadanya setelah
transaksi.

21.

))

23.

24.

25.

26.
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27.

28.

29.

30.

Boleh membatalkan mukatabah (pemjanjian pembebasan

budak) dan memutuskan akadnya bila terjadi kerelaan antara

majikan dan budak, meskipun hal ini membatalkan

pembebasan berdasarkan persetujuan terhadap Barirah yang

berusaha mempertemukan Aisyah dan para majikannya dalam

memutuskan perjanjian pembebasan dirinya, untuk dibeli

Aisyah.

Penetapan wala' bagt yang memerdekakan. Disimpulkan

darinya sejumlah perkara, seperti mernerdekakan budak yang

telantar, anak yang ditemukan, sekutu, dan sepertinya,

sebagaimana banyak diperbincangkan oleh mereka yang

membahas hadits Barirah.

Syariat melakukan khutbatr dalam urusan-urusan yang penting

dan berdiri saat khutbatr, mernulai dengan pujian dan

sanjungan, dan mengucapkan 'amma ba'du' saat memulai

pembicaran.

Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji,

maka dia tidak boleh mengingkarinya dengan menyebut

nirmanya secara langsung.

Menggunakan kata bersajak dalam pembicaraan bukan perkara

yang tidak disukai, kecuali disengaja hingga membebani diri.

Boleh bersumpah dalam perkara-perkara yang tidak wajib,

terutama ketika bertekad melakukan sesuatu.

Sumpah yang dilakukan dengan main-main, maka tidak wajib

membayar kafarafrya, sebab Aisyah bersumpah tidak akan

membuat persyaratan, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya

agar membuat persyaratan. Tetapi tidak dinukil keterangan

Aisyah membayar kafarat.

Boleh berbisik-bisik antara dua orang tanpa menyertakan

orang ketiga, jika orang yang berbisik itu merasa risih didengar

31.

32.

33.

34.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

orang ketiga, lalu diketahui pula bahwa orang yang dibisiki
akan memberitahukannya kepada orang ketiga. perkara ini
dikecualikan dari larangan berbisik-bisik antara dua orang
tanpa menyertakan orang ketiga.

Orang ketiga boleh mencari tahu perkara yang dibicarakan
dengan berbisik-bisik tersebut, selama mengira memiliki
hubungan dengan dirinya.

Boleh membuka rahasia dalam masalah tersebut terutama jika
terdapat maslahat bagi yang berbisik.

Boleh tawar menawar dalam jual-beli dan mewakilkan meski
kepada seorang budak.

Memperbantukan budak dalam urusan-urusan yang berkaitan
dengan para majikannya, meskipun mereka tidak memberi izin
dalam hal itu secara khusus.

Penetapan wala'untuk perempuan yang membebaskan budak.
Hal ini dikecualikan dari cakupan umum pemyataan ,,Wala,

adalah kerabat seperti kerabat nasab," sebab wala' tidak
berpindah kepada perempuan dengan sebab warisan, berbeda
dengan nasab.

Orang kafir mewarisi budak muslim yang dimerdekakannya
meskipun kerabatnya yang muslim tidak mewarisinya.

Wala' tidak dijual dan tidak dihibahkan. Masalah ini sudah
dibahas pada pembahasan tentang pembebasan budak.

Disimpulkan darinya bahwa makna perkataann y a pada riwayat
lain, "Wala' bag siapa yang memberikan perak,,, bahwa
maksud 'yang memberi' adalah pemilik, bukan yang memberi
secara mutlak, maka tidak termasuk wakil. Hal ini dikuatkan
oleh perkataannya dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip
Imam Ahmad, "Bagr siapa yang memberikan perak dan
bertanggung jawab atas kebutuhannya."
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43. Penetapan pilihan bagi budak perempuan jika dibebaskan, dan

pemberian pilihan kepadanya terjadi dengan segera,

berdasarkan kalimat dalam sebagian jalur hadits, "Dia

dibebaskan maka dipanggil dan disuruh memilih, lalu dia

memilih dirinya (pisah)." Namun, para ulama memiliki

beberapa pendapat dalam masalah ini. Pertama, pendapat

Imam Syaf i, disuruh memilih dengan segera. Dinukil juga

darinya bahwa masa pemberian pilihan berlangsung hingga

tiga hari. Kedua, berlangsung hingga dia berdiri dari majlis

hakim. Ketiga, berlangsung hingga dia berdiri dari tempat

duduknya. Kedua pendapat ini dinukil dari ahli ra'yu

(rasionalis). Keempat, masa tersebut terus berlangsung tanpa

batasan. Ini adalatr pendapat Malik, Al Auza'i, Ahmad, dan

salah satu pendapat Imam Syaf i. Para ulama sepakat jika

perempuan yang dimerdekakan memberi kesempatan bagi

suaminya untuk menggaulinya, maka hak memilih telah gugur

darinya. Mereka yang berpendapat seperti itu berpegang

keterangan di sebagian jalur hadits tersebut yang dikutip Abu

Daud melalui Ibnu Ishaq dengan sanad dari Aisyah, bahwa

Bariratr dimerdekakan -lalu disebutkan hadits selengkapnya-

dan pada bagian akhir disebutkan, "Jika dia mendekatimu,

maka tidak ada pilihan bagimu." Imam Malik meriwayatkan

melalui sanad yang shahih dai Hafshatr batrwa Barirah minta

fatwa tentang hal itu. Kemudian Sa'id bin Manshur mengutip

dari Ibnu Umar sama sepertinya. Ibnu Abdil Bar berkata,

"Aku tidak mengetatrui sahabat yang menyelisihi keduanya.

Pendapat ini dikemukakan juga oleh sekelompok tabi'in, di

antaranya ulama atrli frkih yang tujuh'" Kemudian para ulama

berbeda pendapat apabila terjadi hubungan intim sebelum si

perempuan mengetahui haknya untuk memilih. Apakah

haknya tersebut dianggap gugur atau tidak? Dalam hal ini ada

dua pendapat dikalangan para ulama dan yang paling shahih

menurut madzhab Hambali tidak adalah ada perbedaan.
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44.

Sedangkan menurut ulama madzhab Syaf i, diberi udzur

karena ketidaktahuannya. Dalam riwayat Ad-Daruquthni

disebutkan, "Jika dia menyetubuhimu, maka tidak ada hak

memilih bagimu." Berdasarkan keterangan tambahan ini
disimpulkan jika perempuan menemukan aibl cacat pada

suaminya, tapi dia memberi kesempatan bagi suaminya itu

menyetubuhi dirinya, maka haknya untuk memilih menjadi

batal.

Hak memilih termasuk fasakh (pembatalan/pemutusan

hubungan nikah), dan suami tidak lagi memiliki hak untuk

rujuk. Adapun mereka yang mengatakan suami berhak untuk

rujuk berpegang kepada sabda Nabi SAW, "Sekiranya engkau

kembali (rujuk) kepadanya." Namun, hadits ini tidak dapat

dijadikan dalil, sebab bila suami berhak rujuk maka apa artinya

pemberian pilihan terhadap istri. Olehk arena itu, harus

memahami kata rujuk pada hadits itu dengan arti bahasa.

Maksudnya, kembali menikah dengan suaminya. Contoh lain

penggunaan kata rujuk dengan arti kembali menikah adalan

firman Allah dalam surah AL Baqarah l2l ayat 230, 'CA }/i,

6it{'oi W ftidak ada dosa bagi keduanya [bekas suami

pertama dan istril untuk rujuk [menikah kembali]), padahal

ayat ini berkenaan dengan perempuan yang ditalak tiga.

Sanggahan pendapat mereka yang menganggap mustahil

seseorang mencintai orang lain dan orang itu justru

membencinya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tidakkah

engkau merasa heran akan kecintaan Mughits terhadap

Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughits?" Benar,

hadits ini dijadikan dalil bahwa apa yang mereka katakan

adalah fenomena umum. Oleh karena itu, terjadi keheranan

karena menyelisihi yang biasa. Syaikh Abu Muhammad bin
Abi Jamrah mengemukakan kemungkinan bahwa hal itu

45.
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46.

terjadi karena banyaknya bujukan Mughits terhadap Barirah,

seperti menampakkan kecintaannya, berulang kali berjalan di

belakangnya, menangisinya, dan ditambah lagi bujukan berupa

perkataan yang bagus dan janji-janji indah. Biasanya dalam

kondisi seperti ini, hati akan luluh meskipun sebelumnya tidak

suka, tetapi ketika kenyataan menyelisihi kebiasaan, maka

timbullah keheranan tersebut. Namun, tidak ada konsekuensi

darinya atas apa yang dikatakan kelompok pertama.

Jika seseorang disuruh memilih antara dua perkara yang

mubah, lalu dia lebih mengutamakan apa yang bermanfaat

baginya, maka hal itu tidak tercela meskipun berdampak

negatif bagi pihak lain.

Memp erhatikan sekufu (keseteraan) dalam hal kemerdekaan.

Gugurnya masalah sekufu, sebab keridhaan si perempuan yang

tidak memiliki wali.

Barangsiapa memberi pilihan kepada istrinya dan dia memilih
untuk berpisah (bercerai), maka ikatan pemikahan dianggap

putus.

Jika si perempuan memilih tetap bersama suaminya, maka
jumlah talak tidak berkurang. Para pembahas hadits Barirah

memaparkan di tempat ini sejumlah perincian berkenaan

dengan pemberian pilihan.

Seorang perempuan jika disuruh memilih dan dia berkata,

"Aku tidak membutuhkannya", maka dihukumi telah berpisah

dari suaminya. Ini berdasarkan bahwa yang demikian terjadi

sebelum Barirah memilih untuk berpisah dengan suaminya dan

tidak ada ungkapan lain darinya selain kalimat tersebut.

Padatral asumsi ini perlu ditinjau kembali seperti yang teleh

dijelaskan.

47.

48.

49.

50.

51.
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54.

55.

\)

53.

56.

57.

Perempuan yang bukan mahram boleh masuk ke rumah

seorang laki-laki, baik lakilaki tersebut berada di dalam

rumah atau tidak.

Mukatabah (perjanjian dengan budak untuk menebus dirinya)

tidak merembet kepada pembebasan anak budak itu dan tidak

pula suaminya.

Pengharaman sedekah kepada Nabi SAW secara mutlak.

Boleh memberikan sedekah sunah kepada mereka yang

diikutkan kepada Nabi SAW dalam hal pengharaman sedekah

fardhu, seperti istri-istrinya dan para maulanya.

Para maula istri-istri Nabi SAW tidak diharamkan menerima

sedekah meskipun diharamkan atas istri-istri Nabi SAW

sendiri.

Orang kaya boleh memakan apa yang disedekahkan kepada

orang miskin bila hal itu dihadiahkan kepadanya, dan tentu

saja lebih diperbolehkan bila melalui jual- beli.

Orang kaya boleh menerima hadiah dari orang miskin.

Perbedaan antara sedekah dan hadiah dari segi hukum.

Nasehat dari anggota keluarga terhadap kepala keluarga.

Seseorang boleh makan makanan orang lain yang diketahui

akan merasa senang jika makanannya dimakan orang lain,

meskipun tidak ada izin khusus darinya.

Jika budak perempuan dimerdekakan, maka dia boleh

mengatur urusan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan

orang yang memerdekakannya, selama dia memiliki

kemampuan.

Perempuan berhak melakukan apapun terhadap harta miliknya

tanpa izin suaminya.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
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64. Boleh memberikan sedekah kepada orang yang biasa

memberikan jaminan, sebab Aisyah biasa menjamin Barirah,

tetapi Nabi SAW tidak mengingkari perbuatannya menerima

hadiah dari Barirah.

Barangsiapa dihadiahi sesuatu kepada keluarganya, maka dia

boleh menyertakan dirinya bersama mereka dalam

memberitahukannya. Hal itu berdasarkan sabda Nab SAW, "/n
adalah hadiah bagi kita."

Barangsiapa yang diharamkan harta sedekah untuknya, maka

dia boleh makan harta itu sendiri jika hukumnya telah berubah.

Istri boleh memasukkan sesuatu yang tidak dimiliki suaminya

ke dalam rumah suaminya tanpa sepengetahuannya.

Istri boleh mengambil kebijakan dalam rumah suaminya,

seperti memasak dan selaiannya, menggunakan alat-alat milik
suami dan juga tungkunya.

Seseorang boleh makan apa yang dia dapatkan di rumahnya
jika makanan yang biasa di rumahnya adalah makanan yang

halal.'Namun, jika ada keraguan, maka dia harus berusaha

mengetahuinya.

Disukai menanyakan hal-hal yang bisa diambil manfaatnya

seperti ilmu, adab, penjelasan hukum, serta penghapusan

syubhat, bahkan terkadang hal ini diwajibkan.

Seseorang boleh menanyakan sesuatu yang tidak biasa di
rumatrnya.

Hadiah dari seseorang untuk orang yang lebih tinggi

kedudukannya tidak wajib ada imbalannya secara mutlak.

Menerima hadiah meskipun sedikit demi menyenangkan hati

orang yang memberinya.

Hadiah dimiliki hanya dengan diletakkan di rumah orang yang

diberi hadiah.

65.

67.

68.

69.

70.

66.

74.

71.

72.

73.
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75.

76.

Orang yang diberi sedekah boleh memanfaatkannya sesuai

kehendaknya, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang

memberinya.

Tidak wajib menanyakan asal harta yang diberikan oleh

seseorang selama tidak mengandung syubhat. Begitu pula

tidak diperbolehkan menanyakan suatu sembelihan selama

penyembelihannya dilakukan di antara kaum muslimin.

Orang yang diberi hadiah sedikit tidak boleh marah karenanya.

Istri bermusyawarah dengan suaminya dalam mengambil suatu

tindakan.

Bertanya kepada yang berilmu tentang masalah agama.

Orang yang berilmu memberitahukan hukum kepada siapa

yang dia lihat melakukan sebab-sebabnya, meski orang itu
tidak minta pendapatnya.

Seorang perempuan boleh minta pendapat orang lain ketika dia
diberi pilihan antara berpisah atau tetap bersama suaminya,

dan orang yang dimintai pendpat harus memberikan

nasihatnya.

Boleh menyelisihi pendapat orang yang dimintai nasihat dalam

perkara yang tidak wajib.

Seorang hakim disukai bersifat lematr lembut terhadap orang

yang bersengketa. Dalam hal ini tidak boleh ada mudharat dan

juga penekanan.

Tidak ada celaan bagi yang menyelisihi suatu usulan dan tidak
patut untuk dimarahi, meskipun yang memberi usulan

memiliki kedudukan yang tinggi. Imam An-Nasa'i
menyebutkan hadits ini di bab yang berjudul, "Syafaat hakim

dalam persengketaan sebelum memutuskan hukum, dan orang

yang bersengketa tidak boleh menerima syafaat itu."
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87.

88.

85.

86.

90.

91.

Bersikukuh dalam memberi syafaat merupakan perkara yang

kurang terpuji bila hal itu cukup berat untuk diterima. Bahkan

hendaknya syafaat dilakukan dalam konteks tawaran dan

motivasi.

Boleh memberi syafaat sebelum diminta, karena tidak ada

nukilan bahwa Mughits minta kepada Nabi SAW untuk
memberi syafaat kepadanya. Namun, saya telah menyebutkan

bahwa pada sebagian jalur hadits dikatakan bahwa Al Abbas

yang meinta kepada Nabi SAW agar memberikan syafaat.

Mungkin saja Mughits minta kepada Al Abbas untuk
melakukannya, dan mungkin juga berasal dari ide Al Abbas

sendiri, karena merasa kasihan terhadap Mughits.

Disukai memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Dalam
hadits ini terdapat pelajaran bahwa orang yang memberi

syafaat diberi pahala meskipun tidak ada sambutaManggapan,

dan syafaat tetap tidak terhalang jika ditujukan kepada orang
yang lebih rendah kedudukannya."

Dia juga berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan agar

seseorang mengingatkan sahabatnya untuk mengambil
pelajaran dari ayat-ayat Allah dan hukum-hukum-Nya,

berdasarkan sikap Nabi SAW yang mengajak Al Abbas

merenungkan kecintaan Mughits terhadap Barirah. "

Dia juga berkata, "Semua pendapat Nabi SAW adalah melalui
pemikiran yang matang, dan semua yang menyelisihi
kebiasaan patut membuat heran dan diambil pelajarannya."

Adab Barirah, karena dia tidak menegaskan penolakan syafaat,

bahkan dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya."

89.
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92. Kecintaan yang mendalam menghilangkan rasa malu. Hal itu
berdasarkan kerinduan Mughits hingga tidak mampu
menyembunyrkan kecintaannya.

93. Sikap Nabi SAW yang tidak mengingkari perbuatan Mughits
menunjukkan bolehnya menerima udzur orang-orang yang
sepertinya yang dalam masalah yang pada kondisi normal
tidak patut baginya, selama semua itu terjadi bukan karena
pilihannya.

94. Disimpulkan dari hal ini udzur para atrli mahabbah karena
Allah, jika terjadi dalam diri mereka kerinduan yang
mendalam mendengar apa yang mereka patrami sebagai isyarat
keadaan mereka ketika tampak darinya perbuatan yang tidak
dilakukan dengan kesadaran penuh, seperti menari dan
sebagainya.

95. Disukai mendamaikan antara orang-orang yang salah paham,

baik antara suami-istri ataupun selainnya.

96. Pengukuhan kehormatan suami-istri jika mereka memiliki
anak, berdasarkan sabda Nabi SAW, "sesungguhnya dia bapak
daripada anakmu."

97. Orang yang memberi syafaat menyebutkan kepada yang
diberinya hal-hal yang mendorong untuk menerima syafaat itu.

98. Boleh membeli budak perempuan tanpa membeli anaknya.

99. Anak ditetapkan untuk siapa yang memiliki tempat tidur
(suami yang sah), dan menetapkan hukum berdasarkan makna
zhahir dalam perkara ini. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya

belum menemukan keterangan tentang nama anak-anak

Barirah. Mungkin yang dimaksud adalah bapak daripada anak

menurut kebiasaan. Hanya saja kemungkinan ini menyalahi
makna zhahir teks hadits.

100. Boleh menisbatkan anak kepada ibunya.
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101. Janda tidak dipaksa untuk menikah meskipun dia budak yang
dimerdekakan.

102. Orang yang terhormat boleh meminang orang yang lebih
rendah kedudukannya darinya.

103. Adab yang baik dalam berbicara, hingga dari orang yang
memiliki kedudukan tinggi dengan yang lebih rendah darinya.

104. Bersikap baik dan lembut dalam memberi syafaat.

105. Budak boleh meminang perempuan yang diceraikannya tanpa
izin majikannya.

106. Meminang perempuan dalam masa iddah tidak dilarang bagi
selain mantan suami, jika lamaran itu untuk laki-laki yang
menceraikan perempuan tersebut.

107. Jika te{adi fasakh, maka suami tidak boleh kembali (rujuk)
kepada istrinya, kecuali dengan akad nikah baru.

108. cinta dan benci di antara pasangan suami-istri tidak tercelaan,
karena hal itu terjadi tanpa pilihan.

109. Boleh menangis karena berpisah dengan orang yang
dicintainya. Begitu pula dalam masalah dunia, terlebih lagi
urusan agama.

110. Tidak ada celaan bagi seorang suami menampakkan
kecintaannya kepada istrinya.

1 I 1. Apabila istri tidak suka kepada suaminya, maka keluarganya
tidak berhak memaksanya untuk tetap hidup bersama. Begitu
pula jika dia mencintai suaminya, maka walinya tidak boleh
memisahkan keduanya.

ll2. Laki-laki boleh menampakkan kecintaan terhadap perempuan
yang ingin dinikahinya atau hendak rujuk kepadanya.

113. Laki-laki boleh berbicara dengan perempuan yang telah
diceraikannya di jalan-jalan dan meminta belas kasih darinya
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serta mengikutinya kemana dia pergi. Namun, tidak diragukan
lagi semua ini diperbolehkan saat dirasa aman dari fitnah.

ll4. Boleh mengabarkan keadaan seseorang meskipun dia tidak
menyatakannya secara terang-terangan. Ini berdasarkan
perkataan Rasulullah SAW terhadap Al Abbas.

115. Pemberi syafaat boleh menarik kembali pemberiannya kepada
penerima syafaat untuk menerima syafaatnya, sebab perkataan
Barirah terhadap Nabi SAW, ..Apakah 

engkau
memerintahkanku?" yang secara zhahir jika Nabi mengatakan
"Ya", tentu Barirah akan menerima syafaatnya. Namun, ketika
beliau SAW mengatakan "Tidak", maka Barirah mengetahui
bahwa Nabi SAW tidak mengharuskannya untuk mematuhi
perintah itu. Demikian yang dikatakan, tetapi terkesan
dipaksakan. Bahkan dipahami bahwa Barirah mengetahui
perintah beliau SAW wajib ditaati. Namun, ketika tampak
perkara lain, maka dia meminta penjelasan lebih lanjut; apakah
ia adalah perintah yang wajib ditaati, atau sekadar saran yang
boleh dipilih antara melakukan atau tidak?

116. Pembicaraan hakim, syafaat dan yang sepertinya di antara
orang-orang yang bersengketa tidak dianggap sebagai
keputusan hukum.

117. Bagi yang diminta memenuhi suatu kebutuhan boleh
mensyaratkan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi
dirinya kepada yang meminta, sebab Aisyah mensyaratkan
agar wala' menjadi miliknya jika dia membayar sekaligus
harga Barirah.

118. Boleh membayarkan utang orang lain dengan menyerahkan
pembayaran kepada yang berutang itu sendiri.

119. utang dianggap lunas meskipun dibayarkan oleh orang yang
tidak berutang langsung.
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120. Seorang laki-laki memberi fatwa kepada istrinya dalam hal-hal

yang berkaitan dengan kepentingan sang istri, jika hal itu
benar.

121. Hakim boleh menetapkan hukum atas istrinya dengan benar.

122. Bagi yang membeli budak boleh berkata, "Aku membelinya

untuk aku merdekakan" dengan maksud memotivasi pembeli

agar mempermudah transaksi.

123. Boleh melakukan transaksi dengan menggunakan dirham dan

dinar berdasarkan jumlah tertentu jika nilainya diketahui. Hal

ini didasarkan kepada perkataan Aisyah, "Aku menunaikannya

dalam jumlah tertentu", dan juga perkataannya, "Sembilan

uqiyah."

124. Bolehnya menjual dengan sistim mu'athat (saling memberi

tanpa mengaatakan rjab qabul).

125. Boleh melakukan akad jual-beli dengan tulisan, berdasarkan

sabda Nabi SAW, "Ambillah ia." Serupa dengannya sabda

beliau SAW kepada Abu Bakar dalam hadits hijrah, "Aku
telah mengambilnya dengan harga tertentu."

126. Hak Allah lebih diutamakan daripada hak manusia

berdasarkan sabdanya, "Syarat Allah lebih berhak dan lebih

kuat." Serupa dengannya hadits lain, "Utang kepada Allah
lebih patut dilunasi."

127. Boleh bersekutu dalam memiliki seorang budak berdasarkan

pengulangan penyebutan keluarga Barirah pada hadits itu serta

kata pada riwayat lain, "Dia dimiliki orang-orang Anshar."

Meski demikian, tetap ada kemungkinan yang memiliki hanya

satu orang. Adapun penyebutan dalam bentuk jamak dalam

riwayat hanya dalam konteks majaz.

128. Tangan atau kekuasaan

kepemilikan.
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129. Pembeli barang tidak ditanya tentang asal barang itu selama
tidak ada kecurigaan.

130. Bagi yang mengetahui tentang hukum-hukum akad (transaksi)
dianjurkan untuk menampakkannya selama yang melakukan
akad tidak mengetahuinya.

131. Hukum dari hakim tidak merubah hukum syara', ia tidak
menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

132. Boleh menerima berita dari satu orang yang tsiqah
(terpercaya). Begitu pula berita dari budak laki-laki maupun
perempuan. Demikian juga dengan riwayat keduanya.

133. Penjelasan dengan perbuatan lebih kuat daripada dengan
perkataan (ucapan).

134. Boleh mengakhirkan penjelasan hingga waktu yang
dibutuhkan, dan segera memberi penjelasan ketika dibutuhkan.

135. Kebutuhan bila mengharuskan penjelasan hukum secara umum
maka wajib disebarkan atau minimal disukai menurut keadaan.

136. Boleh meriwayatkan dari segi makna dan meringkas hadits
atau cukup menyebut sebagiannya sesuai kebutuhan, karena
terkadang satu kejadian diriwayatkan dengan kata yang
berbeda-beda. Sebagian periwayatnya menambahkan apa y ang
tidak disebutkan yan lain. Hal ini tidak mengurangi akurasi
riwayat tersebut menurut para ulama.

r37. Standar iddah adalah perempuan berdasarkan keterangan dari
Ibnu Abbas bahwa Barirah diperintah melakukan iddah
sebagaimana halnya perempuan merdeka. Sekiranya standar
iddah adalah laki-laki tentu Barirah akan diperintah melakukan
iddah sebagaimana iddahnya perempuan budak.

138. Iddah perempuan budak bila dimerdekakan saat bersuamikan
budak, lalu dia memilih pisah, maka lamanya adalah tiga quru'
(idak kali suci). Adapun keterangan pada sebagian jalur hadita
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ini, "Beriddah selama satu kali haid." Maka dia kurang akurat.
Mungkin asalnya adalah, "Beriddah dengan standar haid.,'
Artinya menjelaskan standar yang dijadikan sebagai ukuran
untuk mengetahui kebersihan rahimnya bukan tentang
lamanya.

139. Menamakan hukum dengan sunah meskipun sebagiarurya
wajib. Adapun penyebutan sunah untuk perbuatan selain wajib
adalah perkara yang baru.

140. Majikan boleh memaksa budaknya yang perempuan untuk
menikah dengan orang yang tidak disukainya, baik karena
akhlak atau fisik calon suaminya tidak baik. Sebagian versi
mengatakan bahwa Barirah adalah seorang perempuan cantik
yang sangat berbeda dengan suaminya. Namun, majikan
Barirah menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya
sebagaimana hal itu tampak darinya setelah dia dimerdekakan.
Ada kemungkinan, meskipun Barirah membenci Mughits,
tetapi dia tetap bersabar atas hukum Allah, dan dia tidak
melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi kebenciannya,
hingga kemudian Allah menghilangkan kesulitannya.

l4l. Pemilik hak boleh mengingatkan orang yang berkewajiban
atas hak itu, jika tidak mengetahuinya.

142. Kemandirian budak mukatab dalam menyatakan
ketidakmampuannya menebus dirinya.

143. Penggunaan kata ahl (keluarga) untuk majikan dan
penggun,utn kata abiid (hamba) untuk para budak.

144. Seorang budak boleh diberi nama Mughits.

145. Harta yang ditetapkan dalam perjanjian penebusan budak tidak
memiliki batasan jumlah maksimal.
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146. orang yang memerdekakan boleh menerima hadiah dari budak
yang dimerdekakannya. Hal ini tidak mengurangi nilai pahala
memerdekakan budak tersebut.

147. Boleh memberi hadiah kepada istri seseorang tanpa minta izin
suaminya.

148. Istri boleh menerima hadiah tersebut selama tidak ada unsur
yang mencurigakan dan boleh pula bagi suami menanyakan
hal-hal yang tidak biasa di rumahnya. Hal ini tidak
bertentangan dengan keterangan dalam hadits lJmmu Zar,,
yang disebutkan dalam konteks pujian, ..Tidak menanyakan
apa yang biasanya", karena maknanya seperti yang telah
dipaparkan bahwa dia tidak menanyakan hal-hal yang biasa
terjadi dan tibatiba tidak terlihat lagi olehnya. Dia tidak
bertanya kepada istrinya, "Kemanakah yang demikian itu?',
Sementara di tempat ini, Nabi SAW bertanya kepada mereka
tentang perkara yang dilihat dan tidak dihadirkan di
hadapannya, sebab beliau mengetahui mereka tidak
menghidangkan makanan itu bukan karena kikir bahkan
karena anggapan bahwa ia haram. Oleh karena itu, beliau pun
menanyakan sebabnya, maka beliau berkeinginan menjelaskan
kepada mereka tentang kebolehannya.

149. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang
menunjukkan bahwa seseorang leluasa bertanya tentang hal-
hal di rumahnya dan yang biasa didapatkannya. Namun
pandangan pertama lebih tepat." Menurutku, hal ini dibangun
menyelisihi asas yang dibangun padanya persoalan pertama,
karena pandangan pertama diasumsikan beliau mengetahui
hakikat daging yang disedekahkan kepada Barirah. Sedangkan
pandangan kedua diasumsikan bahwa Nabi SAW tidak
mengetahui pasti asal daging tersebut. Mungkin ia sesuatu
yang dihadiahkan untuk penghuni rumahnya dari kerabat-
kerabat mereka.
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150. Tidak ada kewajiban menanyakan harta yang diberikan

seseorang selama tidak ada dugaan sebagai harta haram atau

syubhat, karena Nabi SAW tidak menanyakan orang yang

mensedekahkannya kepada Barirah dan tidak pula keadaannya.

Namun, telah disebutkan bahwa Nabi SAW sendiri yang

mengirim sedekah itu kepada Barirah, sehingga hal ini tidak

dapat disimpulkan secara sempurna dari hadits.

18. Firman Allahr "Dan janganlah kamu nikahiwanita-wanita

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak

yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik

hatimu. (Qs. Al Baqarah l2lz 221)

5285. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar jika ditanya

tentang menikahi perempuan Nasrani dan Yahudi, maka dia berkata,

"Allah telah mengharamkan menikahi perempuan-perempuan

musyrik, dan aku tidak tahu kesyirikan yang lebih besar daripada

seorang perempuan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal

dia adalah salah seorang hamba Allah."

Keteranean Hadits:

(Bab firman Allah, "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita

musyrik"). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat. Sementara

dalam riwayat Karimah disebutkan hingga firman-Nya, "Meskipun

mengagumkan knmu". Imam Bukhari tidak memastikan hukum
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persoalan ini, karena menurutnya, ada kemungkinan-kemungkinan
dalam menakwilkannya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ia
berlaku secara umum dan dikhususkan oleh ayat pada surah Al
Maa'idah. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa maksud 'wabit-
wanita musyrik' di tempat ini adalah para penyembah berhala dan

orang Majusi. Demikian dikutip Ibnu Al Mundzir dan selainnya.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pernyataan Ibnu
Umar tentang menikahi wanita-wanita musyrik, yaitu "Aku tidak
mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan
yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa". Ini merupakan
pendapatnya yang tetap memberlakukan hukum pada ayat di surah Al
Baqarah. Seakan-akan dia berpendapat bawha ayat dalam surah Al
Maa'idah sudah mansukh (dihapus). Ini pula yang ditandaskan
Ibrahim Al Harbi. Namun, pendapat ini disanggah oleh An-Nahhas.
Menurutnya, ayat itu hanya merupakan bimbingan untuk bersikap
wara', seperti yang akan disebutkan.

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa cakupan umum ayat

dalam surah Al Baqarah telah dikhususkan oleh ayat dalam surah Al
Maa'idah ayat 5, yaitu firman Allah, ',y .$t t;1i ;liit ;,,2 crieLitl
'S lOon wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-

orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu). Oleh karena itu,
pengharaman menikah hanya berlaku bagi perempuan-perempuan

musyrik selain Ahli Kitab.

Kemudian dinukil pendapat lain dari Imam Syafi'i, bahwa
maksud konteks umum ayat dalam surah Al Baqarah adalah makna
khusus yang terdapat pada ayat dalam surah Al Maa'idah. Ibnu Abbas
menyatakan secara mutlak bahwa ayat dalam surah Al Baqarah telah
mansukh (dihapus) oleh ayat dalam surah Al Maa'idah. Menurut
sebagian, Ibnu Umar memiliki pendapat yang syadz dalam masalah
ini. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak diketahui dari seorang pun yang

mengharamkan hal itu." Namun, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan
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melalui sanad yang hasan bahwa Atha' tidak menyukai menikahi

perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani. Dia berkata, "Ketetapan

itu berlaku saat perempuan-perempuan muslimah masih sedikit."

Pemyataan ini sangat jelas menunjukkan bahwa beliau membolehkan

pada kondisi tertentu.

Abu Ubaid berkata, "Orang-orang muslim saat ini berada

dalam rukhshah (keringanan)." Kemudian diriwayatkan dari Ibnu

Umar bahwa dia memerintahkan agar menjauhi mereka tanpa

mengharamkannya. Ibnu Al Murabith mengklaim 
-mengikuti 

An-

Nahhas dan selairurya- bahwa inilah yang dimaksud oleh Ibnu umar.

Hanya saja ia menyelisihi makna zhaht redaksi hadits. Namun, dalil

yang dijadikan alasan Ibnu Umar berkonsekuensi mengkhususkan

larangan bagi ahli kitab yang mempersekutukan Allah, bukan mereka

yang mentauhidkan-Nya. Oleh karena itu, seharusnya dia memahami

ayat penghalalan untuk mereka yang belum mengganti agamanya di

antara mereka.

Sementara itu, sejumlah ulama -di antaranya dalam madzhab

Syaf i- memberi perincian antara mereka yang bapak-bapaknya

masuk agama tersebut sebelum terjadi penyelewengan dan perubahan,

dengan mereka yang masuk setelah ini. Jika dicermati, pendapat ini

mirip dengan pendapat Ibnu Umar, bahkan mungkin dijadikan satu.

Hal ini sudah dijelaskan ketika membicarakan hadits Heraklius pada

pembahasan tentang iman.

Jumhur ulama mengharamkan menikahi perempuan-

perempuan Majusi. Namun, diriwayatkan dari Hudzairah bahwa dia

mengambil selir perempuan Majusi. Keterangan ini dikutip Ibnu Abi

Syaibah dan dia menyebutkannya juga dari Sa'id bin Al Musayyab

dan sebagian ulama. Pandangan ini pula yang menjadi pendapat Abu

Tsaur. Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ini ditolak dengan ijma' dan

ayat." Namun, dijawab bahwa tidak ada ijma' jlka ada khilaf dari

sebagian sahabat dan tabi'in. Adapun tentang ayat, secara zhahit

orang-orang Majusi bukan Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam
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surah Al An'aam [6] ayat 156, LtJil 'n ,fr." ,* eg.it Ui t#I,tjr6bl
([Kami turunkan Al Qur'an ituJ agar kamu [tidakJ mengatakan bahwa

kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami).

Namun, ketika Nabi SAW mengambil jizyah (upeti) dari orang-orang

Majusi, maka hal ini menunjukkan mereka termasuk Ahli Kitab.
Secara analogi berlaku pula pada mereka hukum-hukum Ahli Kitab
yang lainnya. Hanya saja praktek pengambilan upeti dari orang-orang

Majusi dapat dijawab bahwa mereka diikutkan dalam perkara yang

mengandung kebaikan, tetapi hal seperti ini tidak berlaku dalam

masalah pernikahan dan sembelihan. Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang sembelihan.

19. Menikahi Wanita-Wanita Musyrik yang Masuk Islam, dan
Iddah Mereka

'& 'rb ?u'ulj ,ly -"', '6iZ ';:i ',y 
G"r: ;6 "uy .C63t

/O O /

b .,*tt )Li'a ?t'"; .Gf@.6 cU ryt? tQiLi")i
r:!,j. I )iit ,yf.6,A.?i ji \:L ?6'og :;2e, *y

'&ii'-|)i
5286. Atha' berkata, dari Ibnu Abbas, "Orang-orang musyrik

berada dalam dua posisi terhadap Nabi SAW dan orang-orang
mukmin. Mereka adalah orang-orang musyrik ahli harb; beliau
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memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau. Lalu orang-

orang musyrik ahli'ahd; beliau tidak memerangi mereka dan mereka
pun tidak memerangi beliau. Apabila seorang perempuan dari musyrik
harb berhijrah, maka tidak dipinang hingga dia haid dan suci. Apabila
telah suci, maka dia telah halal menikah. Jika suaminya hijrah
sebelum dia menikah, maka perempuan itu dikembalikan kepadanya.

Apabila budak laki-laki di antara mereka atau budak perempuan

berhijrah, maka keduanya dianggap merdeka, bagi keduanya apa yang

didapatkan seperti yang didapatkan orang-orang yang berhijrah.

Kemudian disebutkan dari musyrik ahli 'ahd seperti hadits Mujahid;
jika budak laki-laki atau perempuan dari musyrik ahli'ahd berhijrah,

maka mereka tidak dikembalikan, tetapi dibayarkan harga-harga

mereka."

; ';^'

^S*JlI

l' i; tC\" ,\1it^i ,lor4tf i ,fq'd.|iti, eri -
"'lttiri';.e

5287. Atha' berkata dari Ibnu Abbas, "Qaribah anak

perempuan Abu Umayyah diperistrikan Umar bin Khaththab, lalu dia

menceraikannya. Setelah itu, dia dinikahi Muawiyah bin Abi Sufyan.

Sementara Ummu Al Hakam binti Abu Sufyan diperistrikan Iyadh bin
Ghanm Al Fihri, lalu dia menceraikannya. Setelah itu, dia dinikahi
Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi."

Keteransan Hadits:

(Bab menikahi perempuan-perempuan musyrik yang masuk

Islam dan iddah mereka). Maksudnya, lama iddah mereka. Menurut

+ -^Xi di 'A ^ij us ,,.r& ;.t f ity,'lG',

ii us, .i* e,i i i:d ia,r* ne:tbi ,*rL,jt
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jumhur, perempuan itu melakukan iddah sebagaimana perempuan
yang merdeka. Sementara dari Abu Hanifah disebutkan bahwa untuk
memastikan kesucian rahimnya cukup dengan satu kali haid.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibrahim bin
Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas RA.
Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani. Adapun
perkataannya, "Dan Atha' berkata", dikaitkan dengan kalimat yang
tidak disebutkan secara redaksional. Seakan-akan ia berada dalam
kelompok hadits-hadits yang diceritakan Ibnu Juraij dari Atha',
kemudian dia berkata, "Dan Atha' berkata." Sebagaimana dia
mengatakan lagi di akhir hadits, "Dia berkata: Dan Atha' berkata."
Lalu dia menyebutkan hadits kedua setelah mengisyaratkan bahwa ia
sama seperti hadits Mujahid.

Pada hadits ini 
-melalui 

sanad seperti di atas- terdapat illat
(cacat), seperti dalam tafsir surah Nuuh. Saya pun sudah
mengemukakan jawaban yang kesimpulannya bahwa Abu Mas,ud
Ad-Dimasyqi serta orang-orang yang sependapat dengannya
menegaskan bahwa Atha' yang dimaksud adalah Atha' Al Khurasani.
Sementara Ibnu Jarir tidak mendengar tafsir darinya, tetapi
menerimanya dari bapaknya (Utsman) dari Atha'. padahal utsman
adalah seorang periwayat yang lemah. Kemudian, Atha' Al Khurasani
tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Kesimpulannya, mungkin hadits ini
diterima Ibnu Juraij melalui dua sanad, sebab perkara seperti ini tidak
tersembunyi bagi Imam Bukhari, apabila dia sangat tegas

mensyaratkan kesinambungan sanad. Apalagi yang menytir illat
tersebut adalah Ali bin Al Madini, salah satu guru Imam Bukhari yang
masyhur. Dialah yang banyak dijadikan pedoman oleh Imam Bukhari
dalam masalah hadits, khususnya tentang illat-illanya.

*i ',n* ,P ';hht d eia* dipinang hingga haid don

suci). Makna zhahir hadits ini dijadikan pegangan para ulama
madzhab Hanafi. Namun, jumhur ulama menjawab bahwa maksud
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'haid' dalam hadits tersebut adalah tiga kali haid, karena ketika

perempuan itu masuk Islam dan hijrah kedudukannya sama seperti

perempuan-perempuan merdeka. Berbeda jika dia ditawan dalam

peperangan. Adapun kata sesudahnya, "Apabila suaminya hijrah

bersamanya", akan dibahas pada bab berikutnya.

14, & ?th olt (Jika seorang budak dari mereka berhijrah).

Maksudnya, dari kelompok yang memerangi kaum muslimin'

)rW g-)- b *t, fi n';t'j (Kemudian dia menyebutkan

musyrik ahli 'ahd sama seperti hadits Mujahid). Mungkin yang

dimaksud hadits Mujahid adalah perkataan yang disebutkan sesudah

ini. Maksudnya perkataannya, "Jika seorang budak laki-laki atau

perempuan dari kaum musyrikin...". Namun, mungkin juga yang

dimaksudkan adalah perkataan lain berkenaan dengan perempuan-

perempuan kafir yang melakukan perdamaian. Kemungkinan terakhir

ini lebih tepat, sebab dia membagi orang-orang musyrik menjadi dua

bagian, yaitu harbi (yang memerangi) dan 'ahdi (yang terikat

perjanjian dengan kaum muslimin). Lalu disebutkan hukum

perempuan-perempuan musyrik harbi beserta hukum budak-budak

mereka. Seakan-akan dia mengalihkan masalah hukum perempuan-

perempuan musyrik 'ahdikepada hadits Mujahid. Setelah itu dia iringi

dengan menyebutkan hukum budak-budak mereka' Adapun hadits

Mujahid tentang itu dinukil Abd bin Humaid melalui sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih, sehubungan firman Allah dalam surah

Al Mumtahanah [60] ayat ll,'&Vi, )riilt Jl $tt":t 
",y;d 3a 

"tt:(dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir,

lalu kamu mengalahkan mereka). Maksudnya, jika kamu

mendapatkan rampasan dari kaum Quraisy, maka berikan kepada

orang-orang yang ditinggal istri-istri mereka, seperti yang mereka

bayarkan sebagai mahar, untuk menggantikan harta mereka. Masalah

ini akan dijelaskan secara detail pada bab berikutnya.
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/* i.t U ,W )'6i (Dan Atha' berkata dari lbnu Abbas).

Bagian ini dinukil secara mausltul melalui sanad yang disebutkan

pada awal hadits dari Ibnu Juraij, seperti telah saya jelaskan.

*i UC (Aclapun Qcribah). Pada kebanyakan naskah

tercantum "Quraibah". Namun, Ad-Dimyathi menyebutkan dengan

kata "Qaribah", lalu diikuti Adz-Dzahabi. Demikian juga dalam

naskah kitab Thabaqat lbnu Sa'ad. Serupa dengannya riwayat Al
Kasymihani dari Aisyah yang telah disebutkan pada pernbahasan

tentang syarat-syarat. Namun, mayoritas menyebutkan dengan kata

"Quraibah". Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa nama ini dilafalkan

dengan dua versi. Syaikh kami berkata dalam kitab Al Qamus bahwa

ia adalah Quraibah, tetapi terkadang disebut Qaribah.
'..o,1 i t oilr ,al 4 (Anak perempuan Abu Umayyaft). Maksudnya,- !r: '-

Ibnu Al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ia adalah

saudara perempuan Ummu Salamah (istri Nabi SAW). Hal ini jelas

bahwa dia belum masuk Islam pada waktu itu. Peristiwa itu teqadi

antara umrah Hudaibiyah dan pembebasan Makkah. Namun, hal ini
perlu ditinjau, karena disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i melalui

sanad yang shahih dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin
Hisyam, dari Ummu Salamah, tentang kisah pernikahan Nabi SAW

dengannya, lalu di dalamnya disebutkan, q'A":) ei'eb ?i Uti::
'aq4 Urli rlr;l ii i,SA *r * iu' ,,t; ;r',w l^it6'rf;',q)
)$,0 Ai;i :Al* r4ti? "*i grl (Adapun (Jmmu Salamah menyusui

Zainab [analvtyaJ, maka Ammar datang dan mengambil anak itu,

kemudian Nabi SAW datang dan bertanya, "Dimanakah Zunab? "

Qaribah binti Abi Umayyah yang kebetulan berada di sisi Ummu

Salamah berkata, "Dia diambil Ammar".). Keterangan ini
berkonsekuensi bahwa dia berhijrah sejak awal, karena pernikahan

Nabi SAW dengan Ummu Salamatr terjadi sesudah perang Llhud dan

sekitar tiga tahun atau lebih sebelum peristiwa Hudaibiyah. Ada

FATHUL BAARI - 253



kemungkinan dia datang ke Madinah mengunjungi saudarinya

sebelum masuk Islam. Atau mungkin dia tinggal bersama suaminya -

Umar-sebelum turun ayat tentang larangan menikahi wanita musyrik.

Keberadaannya di sisi saudarinya saat pernikahan tersebut,

menunjukkan bahwa dia adalah muslimah. Kemudian asumsi ini

ditolak oleh keterangan Abdunazzaq dari Ma'mar dari Az-Zthi,
"Ketika turun ayat 10 dalam surah Al Mumtahanah, 4 ,tk* l:

Itfr (Janganlah kamu berpegang dengan tali [pernikahanJ dengan

perempuan-perempuan kafir), maka Umar menceraikan dua istrinya

yang berada di Makkah." Riwayat ini menolak keberadaan Qaribah di

sisi Umar, tetapi tidak menolak kemungkipan dia datang berkunjung

kepada saudarinya. Kemungkinan lain Ummu Salamah memiliki dua

saudari perempuan yang masing-masing bernama Qaribah. Salah satu

di antara keduanya telah masuk Islam lebih awal dan dialah yang

berada di sisi Ummu Salamah saat pernikahannya. Adapun satunya

lagi masuk Islam lebih akhir, dan dialah yang disebutkan pada riwayat

di atas. Kemungkinan ini dikuatkan pernyataan Ibnu Sa'ad dalam

kitab Ath-Thabaqat, dia berkata, "Qaribah Ash-Shughra binti Abu

Umayyah (saudari Ummu Salamah). Dia dinikahi Abdurrrahman bin

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan melahirkan Abdullah, Hafshah, dan

Ummu Hakim." Dia mengutip melalui jalur yang shahih bahwa

Qaribah berkata kepada Abdurrahman yang sedikit memiliki sikap

keras, "sungguh mereka telah memperingatkanku darimu", maka dia

berkata, "IJrusanmu di tanganmu." Dia berkata, "Aku tidak akan

memilih seorang pun atas putra Ash-Shiddiq." Lalu dia tinggal

bersamanya.

Pada pembahasan tentang syarat-syarat telah disebutkan

melalui jalur lain sehubungan kisah ini di akhir hadits Az-Zuhri, dari

Urwah, dari Marwan dan Al Miswar, dia menyebutkan hadits lalu

berkata, "sampai berita kepada kami bahwa Umar menceraikan dua

perempuan yang menjadi istrinya saat masih dalam kesyirikan, yaitu

Qaribah dan anak perempuan Abu Jarwal. Selanjutnya, Qaribah
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dinikahi Muawiyah, dan yang satunya lagi dinikahi Abu Jahm bin
Hudzaifah." Riwayat ini selaras dengan keterangan di atas, bahkan

memberi informasi tambahan. Pada pembahasan terdahulu sudah

disebutkan juga melalui jalur lain sepertinya, tetapi disebutkan,
"Perempuan yang satunya dinikahi Shafivan bin Umayyah." Mungkin
riwayat tersebut digabungkan bahwa salah satunya menikahi
perempuan tersebut sebelum yang lainnya.

Mengenai anak perempuan Abu Jarwal, disebutkan pada kitab
Al Maghazi Al Kubra karya Ibnu Ishaq, "Az-Zuhi menceritakan

kepadaku, dari Urwah, sesungguhnya dia adalah Ummu Kultsum binti
Amr bin Janval." Seakan-akan bapaknya dipanggil sesuai nama

bapaknya. Saya sudah jelaskan di akhir hadits yang panjang pada

pembahasan tentang syarat-syarat bahwa yang mengucapkan kata,

"Telah sampai berita kepada kami" adalah Az-Ztthri. Di tempat itu
saya jelaskan pula periwayat yang mengutipnya melalui sanad yang
maushul dai Az-Zvhi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad
yang hasan dali anak-anak Thalhah secara berantai dari Musa bin
Thalhah, dari bapaknya, dia berkata, "Ketika turun ayat, 'Janganlah
kamu berpegang dengan tali [pernikahanJ dengan perempuan-

perempuan kafir', maka aku menceraikan istriku Arwa binti Rabi'ah
bin Al Harits bin Abdul Muthalib, dan Umar menceraikan Qaribah
serta Ummu Kultsum binti Jarwal."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Salamah bin Al Fadhl dari

Muhammad bin Ishaq, dia berkata, Az-Zlhri berkata, "Ketika turun
ayat ini, maka Umar menceraikan Qaribah dan Ummu Kultsum, dan

Thalhah menceraikan Arwa binti Rabi'atr. Islam memisahkan di
antara keduanya hingga fxun'Janganlah kamu berpegang dengan

tali [pernikahanJ dengan perempuan-perempuan kafir'. Kemudian
setelah masuk Islam, dia dinikahi Khalid bin Sa'id bin Al Ash."

Para ulama berbeda pendapat tentang sikap Nabi SAW yang

tidak memulangkan perempuan-perempuan penduduk Makkah,
padahal terjadi pedanjian di antara mereka dengan kaum muslimin di
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Hudaibiyah bahwa barangsiapa datang dari mereka kepada kaum
muslimin, maka harus dipulangkan, sementara yang datang dari kaum
muslimin kepada mereka, maka tidak akan dipulangkan. Apakah
hukum perempuan dihapus dari pe{anjian itu sehingga kaum
muslimin tidak mau memulangkan mereka, atau mereka tidak masuk
dalam perjanjian, atau perjanjian itu bersifat umum yang dimaksudkan
yang khusus yang dikelaskan ketika turun ayat? Para ulama yang

mengikuti pendapat kedua berpegang kepada keterangan di sebagian
jalurnya, "Tidak seorang pun laki-laki dari kami yang datang

kepadamu melainkan engkau mengembalikannya kepada kami."
Secara tersirat, kaum perempuan tidak masuk dalam pe{anjian.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan,
"Sesungguhnya orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW,
'Kembalikan kepada kami siapa yang hijrah di antara perempuan-
perempuan kami, karena perjanjian kita adalah; Barangsiapa datang
kepadamu di antara kami, maka hendaklah engkau kembalikan kepada
kami'. Maka beliau SAW bersabda, 'Pensyaratan itu berkaitan
dengan kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum perempuan'."
Sekiranya riwayat ini akurat niscaya menjadi pemutus perselisihan.

Namun, kemungkinan pertama dan ketiga dikuatkan keterangan
terdahulu di awal pembahasan tentang syarat-syarat bahwa Ummu
Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith ketika hijrah, maka keluarganya
datang memintanya untuk dikembalikan, tetapi Nabi SAW tidak
mengembalikannya ketika turun ayat, ?tf# c;rqiit ;;E r'it

(Apabila datang(ApaDua aatang Dernuran Kepactamu perempuan-perempuan yang
beriman). Adapun intinya adalah kalimat, Jd<jl C ,":y*t >tt (maka

berhijrah kepadamu

janganlah kamu kembalikan mereka t 
"po.ao 

6uo*;ru,omi merekaJ

orang-orang knfit.

Kemudian Ibnu Ath-Thala' menyebutkan dalam kitabnya Al
Ahkam bahwa Subai'ah Al Aslamiyah hijrah dan suaminya datang

untuk memintanya, lalu turunlah ayat di atas. Maka beliau SAW

25,6 - FATIIUL BAARI



mengembalikan kepada suaminya mahar yang pernah dia berikan serta

apa yang dinafkahkannya, tetapi beliau SAW tidak mengembalikan

Subai'ah. Namun, keterangan ini dianggap musykil jika dihadapkan

dengan keterangan dalam kitab Ash-Shahih bahwa Subai'ah Al
Aslamiyah ditinggal mati suaminya yang bernama Sa'ad bin Khaulah

-salah 
satu peserta perang Badar- pada saat haji Wada', karena hal

ini menunjukkan bahwa Subai'ah telah hijrah lebih awal, dan

demikian pula suaminya. Hanya saja mungkin dikompromikan bahwa

Sa'ad bin Khaulah menikahi Subai'ah setelah dia hijrah. Kemudian

suami yang datang dan tidak berhasil mendapatkan istrinya adalah

laki-laki lain yang belum masuk Islam saat itu. Saya sudah sebutkan di

bagian awal pembahasan syarat-syarat tentang sejumlah nama-nama

perempuan kafir yang berhijrah dalam kisah ini.

20. Apabila Perempuan Musyrik atau Nasrani Masuk Islam dan
Dia Istri Seorang Kafir Dzimmi atau Kafir Harbi
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,"+U'Jtij +i;Jr $i ;', t"-', *'?ut J, "'4t n !r;'otS

'ilj*t *j *?" * 4t ; * ue;k'*
Abdul Warits berkata dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, "Apabila perempuan Nasrani masuk Islam sebelum suaminya

meski sesaat, maka dia haram bagi suaminya." Daud berkata dari

Ibrahim Ash-Sha'igh, Atha' ditanya tentang perempuan kaftr 'ahdi

(terikat perjanjian dengan kaum muslimin) yang masuk Islam dan

kemudian suaminya juga masuk Islam di saat persmpuan itu masih

dalam masa iddah, apakah dia masih dianggap sebagai istrinya? Dia

berkata, "Tidak, kecuali jika perempuan itu menyukainya melalui

pemikahan baru dan mahar." Mujahid berkata, "Apabila suaminya

masuk Islam saat perempuan tersebut dalam masa iddaft, maka dia

boleh menikahinya. Allah telah berfirrnan, 'mereka (perempuan-

perempuan) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang

kafir itu tidak pula bagi mereka'." Al Hasan dan Qatadah berkata

tentang dua orang Majusi masuk Islam, "Keduanya tetap dalam

pemikahan mereka. Apabila salah satunya lebih dahulu masuk Islam

dan satunya lagi tidak mau memeluk Islam, maka keduanya

dipisahkan, tidak ada jalan bagi suami untuk mendapatkan istrinya."

Ibnu Juraij berkata kepada Atha', "Seorang perempuan dari kaum

musyrikin datang kepada orang-orang muslim, apakah suaminya

diberi ganti rugi karenanya berdasarkan firman Allah, 'Dan berikan

kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar'?" Dia

berkata, "Tidak, hanya saja yang demikian berlaku antara Nabi SAW

dengan orang kafir yang terikat perjanjian." Mujahid berkata, "Semua

ini berlaku pada perdamaian antara Nabi SAW dengan kaum

Quraisy."
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5288. Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Z.,tui,

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah RA (istri Nabi SAW)

berkata, "Apabila perempuan-perempuan yang beriman berhijrah

kepada Nabi SAW, beliau menguji mereka. Allah berfrman, 'Hai

orang-orang yang beriman, apabila datang berhiirah kepadamu

perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uii
(keimanan) mereka...'hingga akhir ayat. Aisyah berkata,

"Barangsiapa di antara perempuan-perempuan yang beriman

mengakui syarat ini, maka sungguh dia telah mengakui ujian. Apabila

mereka mengakui hal itu melalui ucapan mereka, maka Rasulullah

SAW bersabda kepada mereka, 'Pergilah kalian, sungguh aku telah

membaiat knlian'. Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak

pernah menyentuh tangan seorang perempuan. Sesungguhnya beliau

membaiat mereka dengan kata-kata. Demi Allah, Rasulullah tidak

mengambil janji dari kaum perempuan melainkan menurut apa yang

diperintahkan Allah kepadanya. Beliau bersabda kepada mereka
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ketika mengambil janji dari mereka, 'Sungguh aku telah membaiat

kalian ', (maksudnya) dengan perkataan."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila perempuan musyrik atau Nasrani masuk Islam

dan dia sebagai istri seorang kafir dzimmi atau kafir harbi).
Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan perempuan Nasrani, hanya

sebagai permisalan, karena perempun Yahudi memiliki hukum yang

sama. Seandainya diungkapkan dengan kata 'perempuan Ahli Kitab'
maka cakupannya lebih luas. Seakan-akan dia memperhatikan redaksi

atsar yang dinukil tentang masalah itu tanpa memastikan hukumnya,

karena mengandung kemusykilan, bahkan dia menyebutkan judul bab

dalam konteks pertanyaan. Jika dalil hukum mengandung suatu

kemungkinan, maka dia tidak memastikan hukum dalam persoalan itu.

Maksud judul bab ini adalah untuk menjelaskan hukum
perempuzul yang masuk Islam sebelum suaminya, apakah keduanya

dipisahkan dengan Islamnya sang istri, atau diberikan hak memilih,
atau ditunggu selama masa iddah jlka suaminya masuk Islam maka

pernikahan tetap berlangsung dan jika tidak maka keduanya

dipisahkan? Perselisihan dalam masalah ini cukup masyhur dan sangat

panjang untuk dijelaskan. Hanya saja Imam Bukhari cenderung

berpendapat bahwa ikatan pernikahan di antara keduanya diputuskan

dengan Islamnya sang istri, seperti yang akan kami jelaskan.

,ng ,f fuittt 'r:t'Jgj (Abdul Warits berkata dari Khatid). Dia

Adalah Khalid Al Hadzdza' yang mengutip dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas. Saya belum menemukan riwayat ini dikutip melalui sanad

yang maushul dai Abdul Warits. Hanya saja Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Abbad bin Al Awwam, dari Khalid AlHadzdza',
sama sepertinya.
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* 6? )bL; W\'Si ^it:plt 
"4ri $14pabita perempuan

Nasrani masuk Islam sesaat sebelum suaminya, maka dia diharamkan

bagi suaminya). Pemyataan ini bersifat umum, baik perempuan yang

sudah dukhul maupun yang selainnya. Namun, kalimat "diharamkan

bagi suaminya" tidak tegas menunjukkan maksud yang diinginkan.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Perempuan itu lebih

berhak atas dirinya." Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ayyub, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang perempuan Yahudi atau Nasrani

yang diperistrikan laki-laki Yahudi atau Nasrani, lalu perempuan itu
masuk Islam, maka dia berkata, "Islam memisahkan antara keduanya,

Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia darinya." Sanad

riwayat ini shahih.

i:75 561 (Daud berkata). Dia adalah Ibnu Abi AI Furat.

Nama Abu Furat adalah Amr bin Al Furat. Sedangkan Ibrahim Ash-
Sha'igh yang disebut pada sanad riwayat ini adalah Ibnu Maimun.

;W'# (Atha' ditanya).Dia adalah Ibnu Abi Rabah.

,r ,jd r'afi;tgi iJrlr .J Vi:;xt'j'&L,1/ir.t' +if 
',y{yt C

!t*3 ** *6., e ,u o1\l $"rtong seorang perempuan dari ahli

'ahd yang masuk Islam, kemudian suaminya masuk Islam pada masa

iddah, apakah perempuan itu masih sebagai istrinya? Dia berkata,
"Tidak, kecuali perempuan itu mau dengan pernikahan baru dan

mahar".). Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain

dari Atha' dengan versi yang serupa. Pernyataan ini sangat jelas

menunjukkan bahwa pemutusan hubungan pernikahan terjadi bila
salah satu dari kedua pasangan suami istri masuk Islam tanpa

menunggu berakhirnya masa iddah.

V"t$- tqJr ..l nLi ti1 :"+# S,6i guiahid berkata, "Apabila

suaminya masuk Islam dalam masa iddah, maka dia dapat
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meniknhinya ".). Riwayat ini disebutkan Ath-Thabari melalui jalur

maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

Lr ....jr; irr SAi 6lttan berfirman...). Hal ini sangat jelas

menunjukkan bahwa dia memilih pendapat terdahulu, karena ia adalah

perkataan Imam Bukhari. lni merupakan penetapan dalil darinya

untuk menguatkan pendapat Atha' yang disebutkan pada bab ini.
Namun, secara zhahir menyelisihi riwayatnya dari Ibnu Abbas pada

bab sebelumnya, yaitu perkataawrya, "Dia tidak dipinang hingga

mengalami haid, lalu suci", tetapi hal ini mungkin untuk digabungkan,

karena sebagaimana kalimat "Dia tidak dipinang hingga mengalami

haid, lalu suci" mengandung kemungkinan untuk menunggu suaminya

masuk Islam selama si perempuan masih dalam masa iddah, juga

mengandung kemungkinan bahwa pengakhiran pinangan itu
dikarenakan perempuan yang dalam masa iddah tidak boleh dipinang.

Berdasarkan kemungkinan kedua, maka tidak ada pertentangan antara

kedua riwayat tersebut.

Makna zhahir perkataan Ibnu Abbas dan Atha' dalam masalah

ini diikuti oleh Thawus, Ats-Tsauri, dan para ahli fikih Kufah.
Pendapat mereka disetujui juga oleh Abu Tsaur serta dipilih Ibnu Al
Mundzir dan menjadi kecenderungan pendapat Imam Bukhari. Hanya

saja para ulama Kufah dan yang sependapat dengan mereka

mensyaratkan agar suaminya ditawari untuk masuk Islam pada masa

tersebut, lalu dia menolak, jika keduanya sama-sama berada di negeri

Islam.

Pendapat Mujahid diikuti Qatadah, Malik, Syaf i, Ahmad,

Ishaq, dan Abu Ubaid. Imam Syaf i berdalil dengan kisah Abu

Sufyan ketika dia masuk Islam pada peristiwa pembebasan kota

Makkah di Marr Azh-Zhahran, tepatnya pada malam yang keesokan

harinya kaum muslimin memasuki kota Makkah melakukan

pembebasan, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang

peperangan. Ketika dia masuk Makkah, istrinya (Hindun binti Uqbah)
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memegang jenggotnya dan mengingkari tindakannya masuk Islam,

lalu Abu Sufyan menyarankan istrinya agar masuk Islam, dan dia pun

masuk Islam. Namun, pemikahan keduanya tidak diputuskan dan

tidak disebutkan adanya akad baru. Demikian juga yang terjadi pada

sejumlah sahabat yang istri-istri mereka masuk Islam lebih dahulu,

seperti Hakim bin Hizam, Ikrimah bin Abu Jahal, dan selain

keduanya. Sementara tidak disebutkan bahwa dia memperbaharui

akad pernikahan mereka. Hal ini sangat masyhur di kalangan ahli

sejarah. Hanya saja kebanyakan mereka memahami bahwa sang suami

telah masuk Islam sebelum masaiddah-nya berakhir.

Mengenai riwayat yang dikutip Imam Malik dalam kitab Al
Muwaththa' dai Az-Zuhri, dia berkata, "Tidak ada berita yang sampai

kepada kami bahwa seorang perempuan berhijrah dan suaminya tetap

tinggal di negeri yang memerangi kaum muslimin, melainkan

perempuan itu dipisahkan dengan suaminya", maka dapat diselaraskan

dengan kedua pendapat itu sekaligus, karena pemisahan itu mungkin
merupakan pemutusan hubungan atau mungkin masa untuk menunggu

suami masuk Islam. Hammad bin Salamah dan Abdurrazzaq

meriwayatkan dalam kitab Mushannaf-nya dengan sanad yang shahih

dari Abdullah bin Yazid Al Khatmi, bahwa istri seorang laki-laki
Nasrani masuk Islam, maka Umar memberi pilihan kepadanya untuk
berpisah dengan suaminya atau tetap bersamanya.

6k:r;i '6 til: ,t: gr..,ir t;'r ,ati ;5;; yilii ;,;Jr')rs1
t#b il'F t +b @l Hasan dan Qatadah berkata tentang dua

orang Majusi masuk Islam, "Keduanya tetap dalam ikatan
perniknhan mereka. Apabila salah satunya lebih dahulu 

-masuk
Islam- maka tidak ada jalan bagi suaminya atas istrinya."). Atsar .Ll
Hasan dinukil melalui sanad ymtg maushul oleh Ibnu Abi Syaibah

dengan sanad yarrg shahih darinya dengan redaksi, Si *!li'rt"i'oti
g@t',y W. 6'&t ii ryb (Apabila salah satunya lebih dahulu

masuk Islam, makn terputuslah pernikahan antara keduanya).
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Kemudian dinukil melalui jalur lain yang shahih darinya, 4 US. Ui

(Maka istrinya telah berpisah darinya).

Sedangkan atsar Qatadah dinukil Ibnu Abi Syaibah pula

dengan sanad yangshahih dainya, 
'J;,^)i 

lrll,]u, UA U;l;i',#'oy
'#, \i Qb fi @pabila salah satunya lebih dahulu masuk Islam,

maka tidak ada jalan bagi suaminya terhadap istrinya, kecuali dengan

meminangnya). Dia meriwayatkan pula dari Ikrimah, dan surat Umar
bin Abdul Aziz sama seperti itu.

'Perempuan musyrik datang kepada kaum muslimin, apakah

suaminya diberi ganti rugi karenanya? '). Dalam riwayat Ibnu Asakir
disebutkan dengan kata, ,pti"-i tanpa mencantumkan huruf 'wawt'.

*it ,p dt ,f,. lts os uJt,: ,j6 6tjaai v pF:> ,j6 {.A
)#t ,Yi C;J fit (Berdasarkanfirman-Nya, "Dan berikankan kepada

[suami-suamiJ mereka mahar yang telah mereka bayar". Dia berkata,
"Tidak, hanya saja yang demikian antara Nabi SAW dengan mereka
yang terikat janji".). Riwayat ini dinukil Abdurrazzaq melalui sanad
ya;rg maushul dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada

Atha', 'Bagaimana pendapatmu jika saat ini perempuan musyrik...'
lalu disebutkan seperti di atas." Diriwayatkan Ma'mar dari Az-Zuhi
sama seperti perkataan Mujahid berikut disertai tambahan, "Hal itu
sudah terputus pada saat pembebasan kota Makkah, maka tidak diberi
ganti sedikit pun untuk suaminya."

ta

,*;;i Pi * i,' ,r,; 4t';. * e "k 
tu :4# Jrit

(Mujahid berkata, "Semua ini terjadi pada perjanjian damai antara
Nabi SAW dengan kaum Quraisy"). Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi
Hatim, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sehubungan firman Allah
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dalam surah Al Mumtahanah [60] ayat 10, u"fC!J: t'#1 A flUrt
frluiji 6on hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan

hendaklah mereka minta mahar yang telah mereka bayar). Dia
berkata, "Siapa saja di antara istri-istri kamu muslimin yang murtad

dan pergi kepada orang-orang kafir, maka hendaklah orang-orang

kafir memberikan kepada (suami) mereka mahar yang pernah

dibayarkan kepada perempuan-perempuan itu, lalu orang-orang kafir
itu dapat menahan mereka. Bergitu juga, siapa saja di antara istri-istri
orang-orang kafir yang datang kepada sahabat-sahabat Muhammad

SAW (masuk Islam), maka diberlakukan juga seperti itu. Semua ini
berlaku pada masa perjanjian damai antara Nabi SAW dengan kaum

Quraisy.

Pada pembahasan tentang syarat-syarat sudah disebutkan

melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dia berkata, "sampai berita kepada

kami bahwa ketika orang-orang kafir enggan mengakui mahar yang

dibayarkan kaum muslimin kepada istri-istri mereka, maksudnya,

mereka tidak mau melakukan hukum yang ditetapkan dalam ayat,

yaitu apabila perempuan kaum musyrikin datang kepada kamu

muslimin dan masuk Islam, maka kaum muslimin tidak
mengembalikannya kepada suaminya yang masih musyrik, bahkan

kaum muslimin hanya memberikan kepadanya mahar yang pernah dia
berikan kepada istrinya, dan demikian juga sebaliknya, maka kaum

muslimin komitmen dengan hal ini dan melaksanakannya. Namun,

kaum musyrikin melanggarnya dan menahan perempuan yang datang

kepada mereka dalam keadaan musyrik tanpa memberi ganti rugi
kepada kaum muslimin, sehingga turunlah firman Allah dalam surah

Al Mumtahanah [60] ayat 1 r,'&6 )&t ,]l *tl':t U;d 'isti'ob

(Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang
kafir, lalu kamu mengalahkan mereka), dia berkata, "Kata al aqab di
sini berarti apa yang ditunaikan kaum muslimin kepada orang-orang
kafir sebagai ganti atas perempuan-perempuan mereka yang hijrah."

FATTIUL BAARI - 265



Atsar ini diriwayatkan Ath-Thabari dari Yunus, dari Az-Zuhri, dan di

dalamnya disebutkan, "Apabila seorang perempuan diantara istri-istri

kamu muslimin pergi kepada kaum musyrikin (murtad), maka orang-

orang mukmin menyerahkan kepada suaminya mahar yang pemah dia

berikan kepada istrinya itu. Harta ini diambil dari harta pengganti

yang ada pada mereka. Maksudnya, mahar yang diperintahkan kepada

kaum muslimin untuk diberikan kepada kaum musyrikin, adalah

mahar yang pernah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang

beriman dan hrjrah. Kemudian mereka (kaum muslimin)

mengembalikan kepada orang-orang musyrik jika masih tersisa. Pada

naskah asli disebutkan, "Diperintahkan untuk memberikan kepada

kaum muslimin yang ditinggal istrinya mahar yang pernah diberikan

kepada istri-istri orang-orang kafir yang berhijrah." Maksudnya, kata

al aqab yang tercantum pada ayat, i,-lii6i adalah mahar yang kamu

dapatkan dari kaum musyrikin sebagai ganti mahar mahar yang

pemah diberikan kepada wanita-wanita muslimah. Ini adalah

penafsiran Az-Zthi. Mujahid berkata, "Maknanya, kamu

mendapatkan rampasan perang, maka berikan sebagian darinya." Ini
pula yang ditegaskan sekelompok tabi'in seperti diriwayatkan Ath-

Thabari. Namun, dia memahaminya ketika tidak didapatkan sesuatu

dari jalur yang pertama. Ini merupakan pemahaman yang bagus.

Pernyataan di akhir riwayat itu, "Tidak diketahui seorang pun

dari wanita-wanita yang hijrah, mereka murtad setelah beriman",

penafian ini tidak bertentangan dengan makna zhahir yang

diindikasikan ayat dan kisatr di atas, sebab kandungan kisah

menunjukkan batrwa sebagian istri-istri kaum muslimin pergi kepada

suaminya yang kafir, lalu suaminya yang kafir itu tidak mau

menyerahkan apaprm kepada suaminya yang muslim. Kalaupun

dikatakan batrwa perempuan itu seorang muslimah, maka penafian di

atas khusus pada perempuan-perempuan yang berhijrah, sehingga

kemungkinan yang melakukan hal itu adalah selain mereka, seperti

perempuan-perempuan Arab badui atau selainnya, atau pembatasan
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berlaku sebagaimana maknanya yang umum. Artinya, ayat itu turun
berkenaan dengan perempuan musyrik yang diperistri laki-laki
muslim, lalu dia melarikan diri kepada orang-orang kafir (murtad).

Kemungkinan ini dikukuhkan riwayat Yunus terdahulu. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Asy'ats, dari Al Hasan, tentang firman
Allah, 9tt::t 'U ;',? JJti ott (Dan jika seseorang dari isteri-

isterimu lari), dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Ummu
Al Hakam binti Abu Sufyan. Dia murtad dan dinikahi laki-laki dari
Tsaqif, dan tidak ada perempuan Quraisy yang murtad selain dia,
kemudian dia masuk Islam bersama suku Tsaqif saat mereka masuk
Islam." Jika keterangan ini akurat, maka dikecualian dari pembatasan
yang tersebut pada hadits Az-Zuhi, sebab Ummu Al Hakam adalah

saudara perempuan Ummu Habibah (istri Nabi SAW). pada hadits
Ibnu Abbas sudah disebutkan bahwa perempuan itu diperistrikan
Iyadh bin Ghunm. Jika diperhatikan konteksnya dapat disimpulkan
bahwa ketika turun firman Allah, Itiiit P, tjl:;i \j (dan

janganlah kamu berpegang teguh dengan tali [pernikahanJ dengan
perempuan-perempuan kafir), perempuan itu dalam keadaan musyrik,
maka dia diceraikan oleh Iyadh bin Ghunm dengan sebab itu, lalu dia
dinikahi Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi. Ini lebih shahih
dibandingkan riwayat Al Hasan.

Catatan

Imam Bukhari memperluas cakupan judul bab hingga dalam
masalah yang berkaitan dengan penjelasan ayat imtifuaan (pengujian).
Dia menyebutkan atsar Atha' tentang tukar menukar yang disinyalir
dalam ayat, yaitu firman Altah, nliuJ f#lt $frt:r:1i b;'u-'5,6';tt:
(Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang
kafir, lalu kamu mengalahkan mereka). Selanjutnya, dia menyebutkan
atsar Mujahid yang menguatkan pemyataan Atha' bahwa ia khusus
dalam perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang euraisy.
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Kemudian terputus sejak pembebasan kota Makkah. Seakan-akan dia
mengisyaratkan bahwa yang te{adi saat itu berupa pengakuan atas

seorang muslimah sebagai orang musyrik untuk menunggu suaminya
masuk Islam ketika masih dalam masa iddah, telah dihapus

berdasarkan indikasi atsar-atsar ini yang mengkhususkan perkara itu
kepada orang-orang tersebut. Adapun hukum sesudahnya, seorang

perempuan yang masuk Islam, maka tidak diakui lagi sebagai istri
orang kafir, meskipun suaminya masuk Islam saat dia masih dalam

masa iddah.

Sehubungan dengan substansi persoalan ini disebutkan dua

hadits yang saling bertentangan. Pertama, hadits Ahmad yang

diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Daud bin Al
Hushain menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

sesungguhnya Rasulullah SAW mengembalikan anak perempuannya

yang bemamaZainab kepada Abu Al Ash, sementara anak perempuan

beliau SAW telah masuk Islam 6 tahun sebelum suaminya masuk
Islam, berdasarkan pemikahan mereka yang pertama." Riwayat ini
dikutip para penulis kitab As-Sunan selain An-Nasa'i. Menurut At-
Tirmidzi, sanad-nya baik, bahkan Al Hakim menyatakannya shahih.
Pada riwayat sebagian mereka disebutkan, "Setelah dua tahun."
Dalam riwayat lain, "Setelah tiga tahun." Perbedaan ini mungkin dpat

digabungkan bahwa yang dimaksud 6 tahun adalah masa antara

hijrahnya Zainab dan keislaman suaminya. Hal ini sangat jelas tertera
pada pembahasan tentang peperangan, sebab Abu Al Ash menjadi
tawanan pada perang Badar, lalu Zainab mengirimkan tebusan dari
Makkah untuk membebaskannya, maka Rasulullah SAW
membebaskan Abu Al Ash untuknya tanpa tebusan dan mensyaratkan

kepadanya agar mengiim Zainab ke Madinah, dan Abu Al Ash
memenuhi syarat itu. Inilah yang disinyalir dalam hadits shahih

tentang sabda Nabi SAW, ;, e? ,f,:qi ,e:r2; e:.t, (dia berbicara

denganlw dan jujur kepadaku, dia berjanji kepadaku dan menetapi
janji untukku). Adapun yang dimaksud 2 tahun atau 3 tahun adalah
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masa antara turunnya firman Allah, 'e'b ';,a I lmereka tidak halal

bagi orang-orang kafir) dan kedatangan Abu Al Ash untuk masuk

Islam, karena lama antara kedua peristiwa ini adalah 2 tahun beberapa

bulan. Kedua, hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

dari riwayat Hajjaj bin Artha'ah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari kakeknya, "Sesungguhnya Nabi SAW mengembalikan anak

perempuannya kepada Abu Al Ash bin Ar-Rubayyi' dengan mahar

baru dan akad baru." At-Tirmidzi berkata, "Sanad-nya masih

diperseselisihkan." Kemudian dia mengutip dari Yazid bin Harun,

bahwa dia menceritakan kedua hadits itu dari Ibnu Ishaq dan dari

Hajjaj bin Artha'ah, kemudian Yazid berkata, "Hadits Ibnu Abbas

lebih kuat dari segi sanad, tetapi praktek yang ada sesuati hadits Amr
bin Syu'aib." Maksudnya, praktek penduduk Irak. At-Tirmidzi berkata

tentang hadits Ibnu Abbas, "Tidak diketahui sisi pembenarannya."

Maksudnya, mengembalikan perempuan itu kepada suaminya setelah

6, 2, ata:u 3 tahun merupakan perkara yang musykil, karena tidak
mungkin dia masih dalam keadaan iddah pada masa tersebut.

Sementara tidak seorang pun yang menguatkan keberadaan

perempuan muslimah sebagai istri laki-laki musyrik, jika laki-laki itu
lebih akhir masuk Islam hingga masa iddaft berakhir. Di antara

mereka yang menukil ijma'dalam hal itu adalah Ibnu Abdil Barr. Dia
mengisyaratkan pula bahwa sebagian ahli zhahir membolehkannya,

tetapi dia menolaknya dengan alasan ijma'. Namun, hal itu disanggah

bahwa masalah ini sudah diperselisihkan sejak dahulu seperti dinukil
dari Ali dan Ibrahim An-Nakha'i. Penyelisihan ini diriwayatkan Ibnu
Abi Syaibah dari keduanya melalui beberapa jalur yang akurat.

Pandangan ini pula yang difatwakan oleh Hammad (guru Abu
Hanifah). Lalu kemusykilan yang dimaksud dijawab oleh Al
Khaththabi bahwa keberlangsungan iddah pada masa tersebut

merupakan sesuatu yang mungkin meskipun umumnya kebiasaan

yang ada tidak demikian, apalagi masa iddah itu 2 tahun beberapa

bulan, sebab terkadang haid terlambat bagi mereka yang melakukan
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iddah berdasarkan quru' karena sebab tertentu. Jawaban yang

dikemukakan Al Baihaqi mirip dengannya, dan ia merupakan

pernyataan paling tepat yang dijadikan pedoman dalam masalah

tersebut.

At-Tirmidzi menyebutkan pada kitab Al llal Al Mufrad dari Al
Bukhari bahwa hadits Ibnu Abbas lebih shahih daripada hadits Amr
bin Syu'aib. Adapun penyebab cacat hadits tersebut adalah adanya

tadlis oleh Hajjaj bin Artha'ah. Disamping itu, ia memiliki cacat yang

lebih yaitu yang disebutkan Abu Ubaid dalam kitab An-Nikah dari
Yahya Al Qaththan bahwa Hajjaj tidak mendengar dari Amr bin
Sytr'aib, bahkan dia menerimanya dari Al Azrami, sementara Al
Azrami adalah periwayat yang sangat lemah. Demikian juga yang

dikatakan Imam Ahmad setelah mengutipnya. Dia berkata, "Al
Azrami haditsnya tidak menyamai (bernilai) apapun." Lalu dia

berkata, "Adapun yang shahih, pernikahan keduanya tetap

dilangsungkan berdasarkan akad pertama.

Sementara itu, Ibnu Abdil Barr cenderung menguatkan

kandungan hadits Amr bin Syu'aib. Menurutnya, hadits Ibnu Abbas

tidak bertentangan dengannya. Dia berkata, "Menggabungkan antara

kedua hadits tersbut adalah lebih utama daripada mengabaikan salah

satunya." Oleh karena itu dia memahami kata pada hadits Ibnu Abbas,
"Berdasarkan pernikahan pertama". Maksudnya, sesuai syarat-

syaratnya. Sedangkan makna kata, "Tidak memperbaharui sesuatu",

Maksudnya tidak menambahkan sesuatu." Dia berkata, "Hadits Amr
bin Syu'aib didukung oleh kaidah dasar. Di dalamnya ditegaskan

adanya akad baru dan mahar baru. Sementara berpegang kepada

keterangan yang tegas lebih utama daripada berpegang kepada

keterangan yang masih bersifat global." Hal ini dikutakan madzhab

Ibnu Abbas yang dikutip darinya pada awal bab, sesungguhnya ia

sesuai dengan kandungan hadits Amr bin Syu'aib. Jika riwayat yang

dikutip darinya pada kitab-kitab As-Sunan dianggap akurat, maka

mungkin dia melihat bahwa pengurususan yang terjadi pada kisah
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Abu Al Ash adalah untuk masa itu, sebagaimana hal ini dikutip dari
para muridnya seperti Atha' dan Mujahid. Oleh karena itu, dia
berfatwa menyelisihi makna zhahir hadits yang dinukil darinya.
Apalagi Al Khaththabi menyebutkan pada sanad hadits Ibnu Abbas,
"Naskah ini dinyatakan lemah oleh Ali bin Al Madini dan ulama
hadits yang lain." Dia mengisyaratkan bahwa hadits tersebut termasuk
riwayat Daud bin Al Hushain dari Ikrimah, dia berkata, "Dalam hadits
Amr bin Syu'aib terdapat tambahan yang tidak ditemukan pada hadits
Ibnu Abbas. sementara riwayat yang menetapkan lebih diutamakan
daripada yang menafikan. Hanya saja para Imam menguatkan sanad
hadits Ibnu Abbas." Adapun yang menjadi pedoman adalah
mengunggulkan hadits Ibnu Abbas atas hadits Amr bin Syu,aib,
seperti yang telah disebutkan, apabila hadits Ibnu Abbas mungkin
dipahami menurut pengertian yang benar.

Ath-Thahawi mengklaim bahwa hadits Ibnu Abbas telah
mansukh (dihapus). Menurutnya, Nabi SAW mengembalikan anak
perempuannya kepada Abu Al Ash setelah beliau kembali dari Badar,
dimana saat itu Abu Al Ash menjadi tawanan, lalu beliau menebusnya
dan kemudian dibebaskan. Pernyataan ini dia sandarkan kepada Az-
zu.hri, tetapi hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Kalaupun terbukti
akurat, maka harus ditakwilkan, karena anak perempuan beliau SAW
tinggal bersama suaminya di Makkah, bahkan anak perempuan beliau
sendiri yang mengirimkan tebusan untuk suaminya (Abu Al Ash)
seperti yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab Al Maghazi
(peperangan). Maka makna kata, "mengembalikannya", adalah
mengukuhkannya, dan hal ini berlangsung sebelum turun
pengharamannya. Namun, keterangan yang akurat menyatakan bahwa
ketika Nabi SAW membebaskan Abu Al Ash, beliau mensyaratkan
kepadanya agar mengirimkan anak perempuan beliau, seperti yang
telah disebutkan. Hanya saja Nabi SAW mengembalikannya kepada
Abu Al Ash setelah dia memeluk Islam.
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Kemudian Ath-Thahawi mengutip dari salah satu ulama

madzhab mereka, bahwa dia menggabungkan kedua hadits tersebut

dengan cara lain, yaitu Abdullah bin Amr telah mengetahui larangan

bagi laki-laki kafir untuk menikahi perempuan muslimah, yang

sebelumnya telah diperbolehkan. Oleh karena itu, dia berkata, "Beliau

SAW mengembalikan anak perempuannya kepada Abu Al Ash

melalui pernikahan yang baru." Adapun Ibnu Abbas belum

mengetahui hal ini sehingga berkata, "Beliau SAW mengembalikan

anak perempuannya kepada Abu Al Ash berdasarkan pernikahan

pertama." Namun, hal ini ditanggapi, tidak boleh menduga-duga

bahwa sahabat menetapkan suatu hukum berdasarkan asumsi yang

mungkin kenyataannya justru sebaliknya. Bagaimana ada anggapan

bahwa Ibnu Abbas tidak mengetahui tentang turunnya ayat dalam

surah Al Mumtafuanah, sementara yang dinukil darinya melalui jalur
yang banyak menunjukkan bahwa dia mengetahui hukum tersebut,

yaitu larangan bagi perempuan muslimah sebagai istri laki-laki kafir.
Kalaupun dikatakan hal itu belum jelas baginya pada masa Nabi
SAW, maka tidak boleh terus samar baginya sepeninggal beliau SAW,
hingga kemudian dia pun menceritakannya setelah waktu cukup lama,

dimana saat dia menceritakannya hampir-hampri menjadi orang paling

berilmu di masanya.

Cara paling bagus menyikapi kedua hadits ini adalah

menguatkan hadits Ibnu Abbas, seperti dilakukan para Imam, lalu

memahaminya bahwa iddah anak perempuan Nabi SAW berlangsung

cukup lama, antara turunnya ayat pengharaman perempuan muslimah

menjadi istri orang kafir dengan keislaman Abu Al Ash.

Sementara itu, Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang

cukup ganjil. Dia berkata yang ringkasnya, "Maksud kalimat 'beliau

SAW mengembalikan kepadanya' adalah mengumpulkan keduanya,

karena Abu Al Ash masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah. Saat

itu belum turun ketetapan pengharaman perempuan muslimah menjadi

istri laki-laki musyrik." Demikian klaim yang dia kemukakan. Namun,

t

272 - FATHUL BAARI



hal ini menyelisihi kesimpulan para penulis kitab-kitab Ar Maghazi
bahwa Abu Al Ash masuk Islam pada saat pe{anjian damai setelah
turun ayat tentang pengharaman perempuan muslimah menjadi istri
laki-laki kafir.

Kemudian sebagian ulama muta'akhirin menempuh cara lain.
Saya membaca dalam kitab ls-,Sirah An-Nabawiyah karya Al Imad
bin Katsir, setelah menyebutkan sebagian pandangan terdahuru, dia
berkata, "Sebagian mengatakan bahwa yang tampak, masa iddah anak
perempuan Nabi SAW tersebut telah berakhir. Mereka melemahkan
riwayat yang mengatakan bahwa beliau sAw memperbaharui akad
nikah anak perempuannya. Bahkan yang disimpulkan darinya bahwa
jika seorang perempuan masuk Islam lebih dahulu dari suaminya,
maka pernikahan keduanya tidak diputuskan dengan sebab hal itu,
bahkan si perempuan diberi pilihan antara menikah dengan laki-laki
lain atau menunggu hingga suaminya masuk Islam, lalu ikatan
pernikahan mereka dilangsungkan. Kesimpulannya, perempuan itu
tetap sebagai istri si laki-laki kafir sebelum dia memilih untuk
menikah dengan laki-laki lain. Dalil hal itu adalah apayangtercantum
pada hadits bab di atas tentang keumuman kata, "Apabila suaminya
hijrah sebelum istrinya menikah, maka perempuan itu dikembalikan
kepadanya."

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah
tentang pengujian perempuan-perempuan yang berhijrah serta
penjelasannya, karena ia memiliki kaitan yang sangat erat dengan
substansi persoalan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari yahya bin
Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dan dari Ibrahim
bin Al Mundzir, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari
Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA. Perkat:Hrnya pada sanad ini,
"Ibrahim bin Al Mundzir berkata: Ibnu wahab menceritakan
kepadaku". Abu Mas'ud menyebutkan bahwa dia mengutipnya
melalui sanad yangmaushul dai Ibrahim bin Al Mundzir. Begitu pula
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dikutip melalui sanad yang maushul oleh Adz-Dnthali di kitab Az-
Zuhriyat, dari Ibrahim bin Al Mundzir, dan akan disebutkan redaksi
dalam riwayat Imam Bukhari seperti riwayat Yunus. Sesungguhnya

Imam Muslim menukilnya dari Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, dari
Wahab, sama seperti itu. Adapun redaksi riwayat Uqail sudah

dipaparkan pada awal pembahasan tentang syarat-syarat. Al Ismaili
mengisyaratkan bahwa riwayat Uqail yang disebutkan pada bab ini
tidak menyelisihinya.

0?6 ,il 'oqiit Uf (Biasanya perempuan-perempuan

mukminah apabila berhijrah). Maksudnya, dari Makkah ke Madinah
sebelum pembebasan kota Makkah.

i6i 1' )7 "e:*" @eliau menguii mereka dengan firman
Allah ta'ala). Maksudnya, menguji mereka dalam hal-hal berkaitan
dengan iman berdasarkan apa yang tampak tanpa menyelidiki apa

yang ada dalam hati. Inilah yang disinyalir oleh firman Allah dalam

surah Al Mumtahanah [60] ayat 10, ,ry,{;-y ijOi ilrr @llah lebih

mengetahui tentang keimanan mereka).

"rtrV 
(Perempuan-perempuan yang berhijrah). Kata

muhaajiraar adalah bentuk jamak dari kata muhaajirah (perempuan

berhijrah). Jika dibaca muhaajarah, maka artinya adalah saling
memarahi. Al Azhari berkata, "Asal kata hijrah adalah keluarnya

orang dusun dari tempatnya ke perkotaan, lalu menetap di sana." Yang
dimaksud di tempat ini adalah keluarnya kaum perempuan dari
Makkah ke Madinah sebagai muslimah.

fr, iT jt {nnSso akhir ayat).Kemungkinan yang diaksud

adalah akhir ayat itu sendiri, yaitu firman-Nya, "& * hrj @ttah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijal<sana), dan mungkin juga yang

dimaksud 'ayat' adalah kisah tersebut, yaitu firman-Nya, "€) "):tib

(Maha Penyayang). dan inilah yang menjadi pegangan.

t
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Pada bagian awal pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan

dari Uqail, dari Ibnu Syihab 
-sesudah 

haditsnya dari Urwah- dari

Al Miswar dan Marwan, dia berkat a, ittr'S;jLt e:,sO ,i,;,O'r't'i'r1e
tqiit!,e ,i1.tp i{t 6 Uy ,1,-1, i;a.'r;:a-tg '&, *v ht &
to , "o'.'. 1-(e) 3'P -Jl- "otrW (Jrwah berkata, Aisyah mengabarkan

kepadaku, ,"runggulrny, Rasulullah SAW biasa menguji perempuan-

perempuan itu dengan ayat ini, "Wahai orang-orang beriman,

apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang

beriman -hingga- Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".).

Demikian juga tercantum dalam riwayat anak saudara Az-Zuhi, dan
Az-Zlhi, tentang tafsir surah Al Mumtahanah.

&)b U$ @isyah berkata). Bagian ini dinukil melalui sanad

y ang m aus hu I y ang telah disebutkan sebelumnya.

gtlu "ji '$ pgiJ c y-Jlt tJ{,-. fi W (Barangsiapa

diantara perempuan-perempuan yang beriman mengalrui syarat ini,

maka sungguh dia telah mengakui dengan ujian). Dia mengisyaratkan

kepada syarat iman. Lebih jelas lagi apa yang diriwayatkan Ath-
Thabari dari Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun pengujian

mereka adalah bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah dan

Muhammad adalah Rasulullah." Mengenai riwayat Ath-Thabari dan

AlBazzar, dari Abu Nashr, dari Ibnu Abbas, "Beliau menguji mereka;

demi Allah, aku tidak keluar karena benci kepada suami. Demi Allah,

aku tidak keluar karena benci kepada suatu negeri atau mencintai

suatu negeri. Demi Allah, aku tidak keluar melainkan karena cinta

kepada Allah dan Rasul-Nya", dan dari jalur Ibnu Abi Najih dari

Mujahid sama seperti ini, "Tanyailah mereka tentang perkara yang

menyebabkan mereka datang. Apabila karena kemarahan suami-suami

mereka, atau kemurkaannya, atau sebab lain, dan bukan karena

keimanan, maka kembalikan mereka kepada suami-suami mereka",

dari jalur Qatadatr, "Adapun pengujian mereka adalah disuruh
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bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak keluar karena

kedurhakaan kepada suami, dan tidak ada yang mengeluarkan mereka
'kecuali 

kecintaan kepada Islam serta penganutnya. Apabila mereka

mengatakan hal itu, maka diterima dari mereka". Semua ini tidak
menafikan riwayat Al Aufi, karena semuanya mengandung tambahan-

tambahan yang belum disebutkan dalam riwayatnya.

'5X"r; 'rii '*y:t (Pergilah, sungguh aku telah membaiat

kalian). Hal ini dijelaskan perkataannya di akhir hadits, "Sungguh aku

telah membaiat kalian melalui perkataan". Maksudnya, perkataan

yang diucapkannya. Kemudian dalam riwayat Uqail disebutkan, \1rt?
'Jalr 

e$- ots G ,f,t & 9t th g(" ti 9 $5.i" (perkataan yang

diucapkannya dan tidak membaiat dengan memukulkan tangan di atas

tangan, seperti ketika beliau membaiat laki-laki). Hal itu pun sudah

dijelaskan dengan perkataannya, 4 &j * l,' .p .i,r Jr--, .tt c.!.,: u
t,b ,Gt (Tangan Rasulullah SAl4r tidak pernah menyentuh tangan

perempuan sama sekali). Dalam riwayat Uqail tentang pembaiatan

diberi tambahan, "Hanya saja beliau membaiat mereka dengan

perkataan." Sudah disebutkan pula pada tafsir surah Al Mumtahanah

dan di tempat lain, hadits Ibnu Abbas yang disebutkan, ,tAt Gi &
"#i ,-L'j',b',:,5 f ,# e,-lr- srit-( clqiit'lcQ t5!u*r' 6j U,Sut

,;" (Hingga beliau datang kepada

perempuan, dan berkata, 'Wahai Nabi, apabila datang kepadamu

p erempuan-p erempuan yang beriman membaiatmu...' dis ebutkan ayat

selengkapnya... kemudian beliau berkata ketika selesai... 'Apakah

kamu di atas hal itu?' Maka salah seorang perempuan di antara
mereka berkata, 'Benar'."). Kemudian disebutkan pula perkara yang

menyelisihi hal itu. Barangkali dia mengisyaratkan kepada

penolakannya. Adapun penjelasannya sudah dipaparkan pada tafsir
surah Al Mumtahanah. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat

tentang hukum menguji perempuan-perempuan beriman yang
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berhijrah. Dikatakan hukum ini sudah mansukh (dihapus), bahkan

sebagian ulama mengklaim adanya ijma' tentang itu.

21. Firman Allah, "Kepada orang-orang yang meng-ilaa'isterinya

diberi tangguh empat bulan (lamanya) -hingga Firman-Nya- Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. AI Baqarah l2lz 226-227)

Fa'in Faa'uu artinya Mereka Kembali."

ht -a it ,l;', jt ,Jrr;.*ry;;i'? ft+Pt+-*'*
,zo -.ti -ztc.z 

t t a 't;. d y,:;.. eivb ,&) l,:(;lr ug) ,ga,'n *j *
'g. jatiiw,t:r* *,r,1' J;ti $w;,5; it"Pt

.o:ks
5289. Dari Humaid Ath-Thawil, sesungguhnya dia mendengar

Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW melakukan ilaa' terhadap

istri-istrinya, dan saat itu kakinya terkilir, maka beliau tinggal di

tingkat atas rumahnya selama dua puluh sembilan. Mereka berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan i/aa' untuk satu

bulan'. Beliau bersabda, 'Bulan ini sebanyak dua puluh sembilan

hari'."

,# e$:)L)' e JAik ,:i:??nt *rr'* ,j.r oi gt: ;
gfurr?i'ti *j{u'q.;i.iif Yr Jttr' 

'fi *\ l; Y i'
,V:'??t';iK
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5290. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA biasa berkata

tentang ilaa' yang disebutkan Allah, "Tidak halal bagi seseorang

setelah batas akhir, kecuali menahan (meneruskan ikatan pernikahan)

dengan cara yang ma'ruf, atau bertekad menceraikan, seperti

diperintahkan Allah Azza Waj alla."

a;."ri ,*7 tit * ;t ,f p('* Ut iL ,J+}r-;\C'J:"3
,,'db; &brultlr e"\')'N &'-t;";ri

a )L:, f ;;r, u.Gjrrirfur c-?:'*': otkL a U;';'r-,

*'t*\t tQ Ct-'ti'>1
52g I .Ismail berkata kep adaku : Malik menc eritakan kepad aku,

dari Nafi', dari Ibnu lJmar, "Apabila telah berlalu empat bulan, maka

dihentikan hingga dia menceraikan, dan talak tidak dianggap jatuh

hingga dia menjatuhkan talak."

Hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda', Aisyah, dan

dua belas laki-laki sahabat Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Kepada orang-orang yang meng-ilaa'

isterinya diberi tangguh empat bulan fiamanyaJ), Demikian dikutip

mayoritas periwayat. Adapun Karimah mengutip hingga kata "Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui ". Dalam Syarah lbnu Baththal

disebutkan, "Bab llaa' dan firman Allah...". Kemudian dalam riwayat

Abu Dzar dan An-Nasafi sesudah kata 'fa'in faa'uu" disebutkan

"Maksudnya, mereka kembali." Ini adalah penafsiran Abu lJbaidah

yang dia sebutkan sehubungan ayat tersebut. Dia berkata, "Maksud '/a

in faa' uu' adalah mereka menghentikan (mencabut kembali) sumpah."
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Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia

berkata, "Al Fai'u artinya kembali dengan lisan." Pernyataan senrpa

dinukil juga dari Abu Qilabah. Kemudian dari Sa'id bin Al Musayyab,

Al Hasan, dan Ikrimah disebutkan, "Al Fai'u adalah kembali dengan

hati dan lisan bagi siapa yang memiliki penghalang untuk melakukan

hubungan intim." Senada dengannya dikutip dari murid-murid Ibnu

Mas'ud, di antaranya Alqamah. Lalu dinukil dari Sa'id bin Al
Musayyab, "Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara

dengan istrinya satu hari atau satu bulan, maka itu disebut i/aa',

kecuali jika dia menggaulinya tanpa berbicara dengannya, maka tidak

dianggap ilaa'." Dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas

disebutkan, "Al Fai'u artinya jima' (hubungna intim)." Serupa

dengannya disebutkan pula dari Masruq, Sa'id bin Jubair, dan Asy-

Sya'bi. Sanad-sanad iwayat dari mereka tentang masalah tersebut

cukup kuat.

Ath-Thabari berkata, "Perbedaan mereka dalam masalah ini

sama seperti perbedaan mereka dalam definisi ilaa'. Bagi yang

memahaminya dalam arti meninggalkan hubungan intim secara

khusus, maka dia berkata, 'Tidak dianggap kembali, kecuali dengan

melakukan hubungan intim'. Sedangkan yang berkata,'Ilaa' adalah

sumpah untuk tidak berbicara dengan istri, atau marah, atau

memperlakukan dengan buruk, atau selain itu', maka dia tidak

mensyaratkan hubungan intim pada saat suami kembali. Bahkan

dianggap telah kembali jika melakukan apa yang telah dia sumpah

untuk tidak melakukannya. "

Dari Ibnu Syihab disebutkan, "Tidaklah dianggap ilaa',

kecuali jika seseorang bersumpah atas nama Allah terhadap perkara

yang hendak dia gunakan untuk mendatangkan mudharat kepada

istrinya, seperti menjauhinya. Namun, jika tidak dimaksudkan untuk

mendatangkan mudharat, maka tidak dinamakan ilaa'." Kemudian

disebutkan dari Ali, Ibnu Abbas, Al Hasan, dan sebagian ulama,

"Tidak ada ilaa', kecuali saat marah. Seandainya seseorang
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bersumpah untuk tidak menggauli istrinya karena sebab tertentu,

seperti khawatir akan berdampak buruk terhadap anak yang

disusuinya, maka ini tidak dinamakan ilaa'." Dari jalur Asy-Sya'bi

disebutkan, "Semua sumpah yang menghalangi seseorang dengan

istrinya, maka disebut ilaa"'Kemudian dari Al Qasim dan Salim

-tentang 
orang yang berkata kepada istrinya, "Apabila aku berbicara

kepadamu selama satu tahun, maka engkau ditalak"- disebutkan,

"Jika berlalu empat bulan dan dia belum berbicara dengan istrinya,

maka dianggap telah jatuh talak, dan jika dia berbicara dengan istrinya

sebelum satu tahun, maka istrinya juga dianggap telah ditalak."

Dari Yazid, bin Al Asham bahwa Ibnu Abbas berkata

kepadanya, "Apa yang dilakukan istrimu? Sungguh dalam

pengetahuanku, dia adalah orang yang buruk akhlaknya." Yazid
berkata, "Sungguh aku telah keluar dan tidak berbicara dengannya."

Ibnu Abbas berkata, "Temuilah dia sebelum berlalu empat bulan,

karena jika telah berlalu empat bulan, maka dianggap talak." Dari

Ubay bin Ka'ab bahwa dia membaca firman-N yu, '€.U, ,y til" erU.

(kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya), Al Farra' berkata,

"Maksudnya adalah 'terhadap istri-istri mereka', karena kata min

(dari) di sini bermakna 'alaa (terhadap)." Ulama selainnya berkata,

"Bahkan dalam ayat ini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara

redaksional, yaitu'Bersumpah untuk menghindar dari istri-istrinya'. "

Kata iilaa' diambil dari kata aliyyah, artinya sumpah. Bentuk
jamaknya adalah alaayaa, sama dengan pola kata 'athaayaa.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas,

"Rasulullah SAW melakukan ilaa' terhadap istri-istrinya.".

Penyebutannya di bab ini berdasarkan pandangan mereka yang tidak

mensyaratkan penyebutan hubungan intim dalam ilaa'. Oleh karena

itu, Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak ada dalam bab ini 
-yakni 

riwayat

yarg marfu'- kecuali ayat dan hadits ini." Syaikh kami dalam kitab

ArTadrib mengingkari penyebutan hadits ini pada bab di atas. Dia
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berkata, "Ilaa' yang disebutkan pada bab ini adalah haram dan
pelakukan berdosa jika dia mengetahui keadaannya, dan tidak boleh
dinisbatkan kepada Nabi SAW." Pernyataan ini berdasarkan pendapat
yang mensyaratkan meninggalkan hubungan intim ketika melakukan
ilaa'. Saya sudah sebutkan di awal pembahasan tentang shalat dan
perbuatan aniaya tentang kesepakatan bahwa yang dimaksud
perkataan Anas, "Melakukan ilaa"' adalah bersumpah, dan bukan
makna yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Saya telah mengetahui
adanya perselisihan sejak dulu, maka hendaklah pernyataan saya

terdahulu dibatasi pada pendapat mayoritas ahli fikih, karena tidak
dinukil dari seorang pun di antara ahli fikih bahwa ilaa' melahirkan
konsekuensi hukum bila tidak menyebutkan 'meninggalkan hubungan
intim', kecuali dari Hammad bin Abu Sulaiman (guru Imam Abu
Hanifah), meskipun hal senada dikutip pula dari sebagian
pendahulunya sebagaimana yang telah disebutkan.

Haramnya masalah ini juga masih diperselisihkan. Ibnu
Baththal dan sekelompok ulama menandaskan bahwa beliau sAw
menjauhi hubungan intim dengan istrinya pada buran tersebut.
Namun, saya tidak menemukan riwayat yang tegas dalam perkara
tersebut, karena keberadaan beliau yang tidak mau masuk ke tempat
istri-istrinya tidak berkonsekuensi bahwa tidak seorang pun istrinya
yang masuk menemuinya di tempat beliau menyendiri, kecuali jika
tempat tersebut adalah masjid, maka tidak masuk kepada mereka
berkonsekuensi tidak melakukan hubungan intim, karena hal itu
tidakboleh dilakuakn di masjid. Pada pembahasan tentang nikah di
akhir hadits Umar disebutkan seperti hadits Anas, (P f,U,'U e
(beliau melakukan ilaa' terhadap istri-istrinya selama satu bulan).
Begitu pula dalam hadits Ummu Salamah, t:.P {.Lr.'U Ai (beliau

melakukan ilaa' terhodap istri-istrinya selama satu bulan). Sementara

dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, (&i'4# ,FU-, oi';ii (Beliau

bersumpah untuk tidak masuk kepada mereka selama satu bulan).

i

-rt-
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Dalam hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, 'ort;'Syr.

rit4i @eliau menjauhi istri-istrinya selama satu bulan). At-Tirmidzi

meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata,

t't- iry,sr H i;t f,u)u ",;,; 
') * ir' ,rt; yt j*; "{ (Rasututtah

SAW melakukan ilaa' terhadap istri-istrinya dan mengharamkan,

beliau menjadikan yang haram menjadi halal). Para periwayatnya

tergolong tsiqah (terpercaya). Namun, At-Tirmidzi lebih menguatkan

statusnya yang mursal daripada yang maushul. Kemudian kata,

"mengharamkan" dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan

bahwa beliau SAW tidak mau melakukan hubungan intim dengan para

istrinya. Namun, sudah dijelaskan bahwa maksud 'pengharaman' di
sini adalah pengharaman minum madu, atau pengharaman

berhubungan intim dengan Mariyah (istri selir beliau SAW), maka

hadits Aisyah tidak dapat dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat

tersebut. Adapun dalil paling kuat yang mereka miliki adalah kata,

'menjauhi', meski ini pun masih mengandung sejumlah kemungkinan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ismail bin
Abi Uwais, dari saudara laki-lakinya, dari Sulaiman, dari Humaid
Ath-Thawil, dari Anas bin Malik. Saudara laki-laki Ismail bin Abi
Uwais adalah Abu Bakar bin Abdul Hamid bin Abi Uwais Abdullah
bin Abdullah Al Ashbahi, putra pamannya Malik. Sulaiman yang

dimaksud adalah Ibnu Bilal. Imam Bukhari turun dalam sanad ini
hingga dua tingkatan jika ditinjau dari posisi Humaid, sebab Imam
Bukhari mengutip dalam kitabnya dari sebagian sahabatnya tanpa

perantara, seperti Muhammad bin Abdullah Al Anshari. Begitu juga

beliau turun satu tingkatan bila ditinjau dari posisi Sulaiman bin Bilal,
sebab sejumlah periwayat telah menukil riwayatnya dari Humaid
dengan satu perantara saja. Hadits ini sudah disebutkan pada

pembahasan tentang puasa dan nikah. Rahasia sehingga Imam
Bukhari memilih sanad yang cukup panjang ini, karena adanya

penegasan Humaid mendengar langsung dari Anas.
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Adapun penjelasan, "Melakukan ilaa' terhadap istri-istrinya

selama satu bulan", sudah dipaparkan pada akhir pembahasan hadits

dua perempuan yang bersekongkol terhadap Nabi SAW pada

pembahasan tentang nikah. Dalam hadits Anas ini -di bagian awal

pembahasan tentang shalat- terdapat tambahan kisah yanag masyhur

tentang jatuhnya Nabi SAW dari kudanya dan shalat beliau

mengimami pada sahabat dengan duduk.

Di antara hukum-hukum ilaa' menurut jumhur adalah

seseorang bersumpah untuk masa empat bulan atau lebih. Jika

seseorang bersumpah untuk masa yang kurang dari itu, maka tidak

dianggap melakukan ilaa'. Ishaq berkata, "Apabila seseorang

bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama satu hari atau

beberapa hari, kemudian dia tidak menggaulinya hingga berlalu empat

bulan, maka hal ini dianggap sebagai ilaa'." Pemyataan serupa

dinukil juga dari sebagian tabi'in, tetapi diingkari oleh mayoritas.

Sikap Imam Bukhari dan juga At-Tirmidzi yatg memuat

hadits Anas dalam bab ilaa'menunjukkan setuju dengan Ishaq dalam

hal itu. Mereka itu memahami firman Allah, fi r;rf ',i.i @rnunggy

empat bulan), sebagai waktu yang ditetapkan bagi yang melakukan

ilaa'. Jika dia kembali setelahnya maka hubungan pernikahan

dilanjutkan, tapi jika tidak kembali maka diharuskan menjatuhkan

talak. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha',

"Apabila seseorang bersumpah tidak akan mendekati istrinya, baik

menyebut batasan waktu atau tidak, maka jika berlalu empat bulan",

maksudnya diharuskan baginya hukum i/ac'. Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, "Apabila seseorang berkata

kepada iskinya, 'Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu malam

hari'. Lalu dia meninggalkan istrinya empat bulan karena sumpahnya

tersebut, maka hal ini dianggap ilaa'." Ath-Thabari meriwayatkan

dari hadits Ibnu Abbas, "Adapun ilaa'padamasa jahiliyah adalah satu

atau dua tahun, maka Allah menetapkan batasannya empat bulan.
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Barangsiapa melakukan ilaa' kurang dari empat bulan, maka tidak

dianggap ilaa'."
1t.^*\ ,H-r ir' ,ri,,giir "11r e.Ji-oe W?nr u*:';"1 itbi

;+\t U. (Sesungguhnya lbnu (Jmar M berkata tentang ilaa' yang

disebutkan Allah, "Tidak halal bagi seseorang setelah batasan

waktu"). Maksudnya, waktu yang ditetapkannya untuk tidak

mendekati istrinya.

ht 'P ht ';i * yrirt ?i6-'ti *|$u. '#-'ttl\t 6"ruori

menahan [meneruskan hubungan pernikahanJ dengan cara yang

ma'ruf, atau bertekad menjatuhkan talak seperti diperintahkan Allah

Azza Ll/ajalla).lni adalah perkataan jumhur. Maksudnya, apabila batas

waktu telah berakhir, maka orang yang bersumpah disuruh memilih

antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan talak. Sementara

para ulama Kufah berpendapat, apabila suami kembali kepada istrinya

dengan melakukan hubungan intim, maka hubungan pemikahan tetap

berlangsung. Namun, bila waktu itu berakhir, maka talak dianggap

jatuh dengan berakhirnya waktu tersebut. Hal itu dianalogikan dengan

iddah, dimana tidak ada lagi waktu menunggu bagi perempuan setelah

masa iddah-nya berakhir. Namun, hal itu ditanggapi bahwa makna

zhahir ayat Al Qur'an adalah memberi perincian dalam hal ilaa'

setelah batas waktunya berakhir. Berbeda dengan iddah yang asalnya

disyariatkan untuk istri yang ditalak ba'in dan yang ditinggal mati

suami setelah terputus hubungan pernikahahannya karena kesucian

rahim, maka tidak ada lagi perincian setelah batas waktunya berakhir.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Ibnu Mas'ud, dan dengan sanad yang lain dari Ali, "Apabila berlalu

empat bulan dan suami tidak kembali maka istrinya dijatuhi talak

ba'in yang tidak bisa lagi dirujuk." Kemudian dinukil pula melalui

sanad yang hasa,? sama sepertinya. Dinukil dari sebagian tabi'in

Kufatr dan selain mereka seperti Ibnu Al Hanafiyah, Qubaishah bin

Dzu'aib, Atha', Al Hasan, dan Ibnu Sirin, sama sepertinya. Lalu
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dinukil pula dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, Abu Bakar bin

Abdurrahman, Rabi'ah, Makhul, Az-Zuhi, dan Al Arza'r, bahwa

talak telah jatuh, tetpai masih bisa rujuk.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, JT 
'31

*;V t) 1 .6,'-iL ;Zf 'a4\1l;,^bi (apabita seseorang metakukan

ilaa' dan telah berlatu 
"*pot 

bulan, maka istinya dijatuhi talak

ba'in, dan tidak ada iddah baginya). Ismail Al Qadhi menyebutkan

dalam kitab Ahkam Al Qur'an melalui sanad ymg shahift dari Ibnu

Abbas, sama sepertinya. Sa'id bin Manshur mengutip pula dari

Masruq, f; 9\ 
"Ai:J 

ry U6. t;;,fir ?":'. tt! (apabila berlalu

empat bulan, maka istri dianggap pisah [ceraiJ dengan satu talak,

dan dia menjalani masa iddah tiga kali haid). Kemudian Ismail

menukil melalui jalur lain dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, sama

sepertinya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Qilabah,
sesungguhnya An-Nu'man bin Basyir melakukan ilaa' terhadap

istrinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila berlalu empat bulan, maka

istri telah pisah [cerai] dari suaminya dengan satu talak."

Catatan

Atsar Ibnu Umar ini dan juga yang sesudahnya dan atsar

selanjutnya hingga akhir bab tidak tercantum dalam riwayat An-

Nasafi. Namun, semua itu tercantum dalam riwayat selainnya.

,EA't.J. J'6t (Ismail berkata kepadalal. Dia adalah Ibnu Abi

Uwais yang disebutkan sebelumnya. Dalam sebagian riwayat

disebutkan,',EAt lrij lbmail berkata). Versi ini yang ditegaskan

sebagian ahli hadits, lalu ditandai dengan tanda ta'liq (tanda yang

menunjulJcan riwayat itu tidak memiliki sanad lengkap fmua'allaq)),
tetapi yang pertama yang menjadi pedoman. Ia tercantum dalam

rwiayat Abu Dzar dan selainnya.
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''i|i- -i8;i 
'"{tiL*l r5l (Apabila berlalu empat bulan, maka

dihentikan Jairr*1, memitiiJS. Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, 4 i- (menghentikannya).

'iq e 0yLlr ;b &" 1', ',h ufr luingga dia menjatuhkan

talak, dan tidaklah talak dianggap jatuh hingga dia menceraikan).

Demikian tercantum melalui jalur ini secara ringkas. Keterangan ini

disebutkan pula dalam kitab Al Muwaththa'dengan lebih ringkas. Al
Isma'ili menyebutkan dari Ma'an bin Isa dari Malik, 6 ,i* ok '^fr

* g"ti ,,,*-\i'N" ,,i; q; ]*,\t ^;)\r',*i tsyaliri yi-)t',y $ Ft
''tsi r;- c!a't>1"0:tu loio [Ibnu UmarJ berkata, 'Siapa saja laki-laki

yang melakukan ilaa' terhadap istrinya, jika berlalu empat bulan,

maka hukumnya digantungkan hingga dia menceraikan atau kembali

[kepada istrinya], dan talak tidak dianggap jatuh setelah berlalu

empat bulan hingga disuruh mengambil sikap). Serupa d"JglryV1

dinukil Imam Syaf i dari Malik disertai tambahan, oi t11.j,5tJ.j ,li tXp

":gX {matca dia boleh menjatuhkan talak atau kembali [kepada

istrinyaJ). Ini merupakan penafsiran Ibnu Umar terhadap ayat

tersebut. Sementara penafsiran sahabat dalam masalah seperti ini

memiliki hukum marfu'(langsung dari Nabi SAW) menurut Imam

Bukhari dan Muslim, seperti dinukil Al Hakim. Oleh karena itu, ini

menjadi penguat pendapat yang menyatakan bahwa suami disuruh

mengambil sikap (kembali kepada istrinya atau bercerai).

i]l5 ii;:t @al itu disebutkan). Maksudnya, tentang

menggantungkan hukum kepada keputusan orang yang melakukan

ilaa'.

,,i, 
=Ubi 

'U >V,t'F ,ist: 
-etbi 

rr-rl'.rJr ,fh W3 oV*l *
Pi * irt .r,; (Dari (Jtsman, Ali, Abu Darda', Aisyah, dan dua

belas lakiJaki sahabat Nabi SAW). Mengenai perkataan Utsman
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dinukil Imam Syaf i, Ibnu Abi Syaibah, Abdttnazzaq melalui sanad
yang maushul dari Thawus, bahwa Utsman bin Affan menyerahkan
hukum orang yang melakukan ilaa', apakah dia kembali atau

menjatuhkan talak. Namun, penerimaan riwayat oleh Thawus dari
Utsman dengan mendengar langsung masih perlu diteliti lagi. Hanya

saja Ismail Al Qadhi menyebutkannya dalam kitab Al Ahkam melalui
jalur lain dengan sanad yang munqathi' (terputus) dari LJtsman,

"Sesungguhnya dia menganggap ilaa' bukanlah sesuatu jika berlalu
empat bulan hingga hukumnya tergantung kepada keputusan suami."
Serupa dengannya disebutkan dari Sa'id bin Jubair dari Umar.
Namun, riwayat ini juga memiliki sanad yang munqalfti' (terputus).

Namun, kedua jalur itu dari Utsman saling menguatkan satu sama lain.

Kemudian diriwayatkan dari Utsman keterangan yang

menyelisihinya. Abdurrazzaq dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari
Atha' Al Khurasani, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari

Utsman d,an Zaid, bin Tsabit, zh,ti. zi)p; 'r* i*i l{1')i '*t til llpabrta
berlalu empat bulan, maka ia dianggap talak ba'in). Imam Ahmad
ditanya tentang hal itu, maka dia menguatkan riwayat Thawus.

Adapun perkataan Ali diriwayatkan Imam Syaf i dan Abu
Bakar bin Abi Syaibah melalui sanad yang mausftrzl (bersambung)

dari Amr bin Salamah, d.yl' .;l: W bi (sesungguhnya Ali

menggantungkan hukum orang yang melakukan ilaa'). Sanad hadits
ini shahih. Imam Malik meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad,

dari bapaknya, dari Ali, sama seperti perkataan Ibnu Umar, "Apabila
berlalu empat bulan, maka tidak dijatuhkan talak hingga
digantungkan; apakah dia menceraikan atau kembali." Riwayat ini
munqathi '(terputus) namun dikuatkan oleh riwayat sebelumnya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu
Laita, '#"b16p;',A'ot q ,i.1}u)y$\i + b3 ,;tii V" oW @tnt

menyalrsikan Ali menyuruh seorang laki-laki mengambil keputusan di
Rahbah, setelah berlalu empat bulan, apakah dia mau menjatuhkan
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talak atau kembali kepada istrinya). Sanad hadits ini juga shahih.

Ismail Al Qadhi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ali sama

sepertinya, tetapi pada bagian akhir diberi tambahan, U.S ,V '--:t
(Don dia dipal<sa untuk itu).

Perkataan Abu Darda' diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan

Ismail Al Qadhi melalui sanad yang maushul dari Sa'id bin Al
Musayyab, sesungguhnya Abu Darda' berkata, "Hukum dalam

masalah i/ca' diserahkan kepada suami setelah berlalu empat bulan;

dia boleh menjatuhkarr talak atau kembali kepada istrinya." Sanad

riwayat ini shahih jika terbukti Sa'id ibn Al Musayyab mendengar

langsung dari Abu Darda'.

Sedangkan perkataan Aisyah diriwayatkan Abdurrazzaq

melalui sanad yang maushul dari Ma'mar, dari Qatadah,
"Sesungguhnya Abu Darda' dan Aisyah berkata..." sama seperti di
atas. Namun, sanad hadits ini munqatfti'(terputus). Sementara Sa'id
bin Manshur mengutip melalui sanad yang shahih dat', Aisyah, "Dia
menganggap ilaa bukan sesuatu hingga suami dimintai keputusan."

Imam Syaf i mengutip pula riwayat serupa dari Aisyah, dan sanad-
nya shahih juga.

Adapun riwayat tentang ini dari dua belas sahabat dikutip
Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh melalui Abdu Rabbih Ibnu

Sa'id, dari Tsabit bin Ubaid (maula Zaid bin Tsabit), dari sebelas

orang laki-laki sahabat Rasulullah SAW, mereka berkata, "Ilaa'tidak
dianggap sebagai talak hingga suami dimintai keputusan." Imam

Syaf i meriwayatkannya melalui jalur ini seraya berkata, "Belasan

orang." Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al
Anshari, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Aku mendapati

belasan orang sahabat Rasulullatr SAW, semuanya mengatakan ilaa'
tidak dianggap sebagai talak hingga suami dimintai keputusan."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Sahal bin Abu Shalih, dari
bapaknya, dia berkata, "Aku menanyai dua belas sahabat tentang laki-
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laki yang melakukan ilaa'. Mereka berkata, 'Tidak ada sesuatu hingga

berlalu empat bulan, lalu dia diminta keputusan. Jika kembali, maka

hubungan pernikahan dilanjutkan, dan jika tidak maka hendaknya

menceraikannya'." Ismail meriwayatkan melalui jalur lain dari Yahya

bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Aku mendapati

manusia menyerahkan hukum ilaa' (kepada suami) apabila berlalu

empat bulan." lni adalah pendapat Imam Malik, Syaf i, Ahmad,

Ishaq, dan semua ahli hadits. Hanya saja para ulama madzhab Maliki
dan Syaf i memiliki perincian yang cukup panjang untuk dijelaskan.

Di antaranya, jumhur berpendapat bahwa talak dalam masalah ilaa'
masih bisa dirujuk. Namun, menurut Imam Malik, tidak

diperbolehkan rujuk, kecuali dia melakukan hubungan intim pada

masa iddaft." Menurut Imam Syaf i, "Makna zhahir Al Qura'an
bahwa suami memiliki waktu empat bulan, dan siapa memiliki waktu

empat bulan, maka tidak ada jalan baginya hingga masa itu berakhir.

Apabila iddah telah berakhir, maka dia harus memilih salah satu di

antara dua perkara; yaitu kembali kepada istrinya atau

menceraikannya. Oleh karena itu, kami katakan, 'Talak tidak jatuh

dengan sekadar berlalu masa tersebut hingga dia mengambil sikap

untuk kembali atau menceraikan'." Kemudian dia menguatkan

pendapat yang menyerahkan keputusan kepada suami, karena

mayoritas sahabat berpendapat demikian. Pengunggulan suatu riwayat

dapat ditentukan oleh jumlah dan juga kesesuaian dengan makna

zhahir Al Qur'an.

Ibnu Al Mundzir mengutip dari salah seorang Imam bahwa dia

berkata, "Kami belum menemukan satu dalil pun bahwa tekad untuk

talak mengakibatkan jatuhnya talak. Sekiranya boleh, tentu tekad

untuk kembali kepada istri juga mengakibatkan ikatan pernikahan

tetap berlanjut, sementara tidak seorang pun berpendapat demikian.

Demikian pula, tidak ada keterangan dari segi bahasa bahwa sumpah

yang tidak diniatkan talak berkonsekuensi talak." Ulama selainnya

berkata, "Penggunaan huruf/a' sebagai kata penghubung setelah kata
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'empat bulan' menunjukkan bahwa pemberian pilihan dilakukan
setelah berlalu masa empat bulan. Sementara yang dipahami daripada

kata 'menunggu' adalah tempo yang diberikan untuk ditentukan
pilihan sesudahnya." IJlama yang lain berkata lagi, "Allah menjadikan

keputusan kembali dan talak tergantung kepada perbuatan pelaku ilaa'
(suami) setelah batas waktu berakhir. Hal ini diambil dari firman-Nya,
fi't 'Oy1 ,b;tb 'Oti (Apabila mereka kembali, dan jika mereka

bertekad). Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka yang

berpendapat telah te{adi talak bila telah berlalu waktu tersebut."

22. Hukum Harta dan Keluarga Orang yang Hilang

.a- '^frlr i:; Wt ry "|iat e + q,-j:*jr rt'Jtt')
'.. i: . -:. tc . o"' o 4

.tttt {+j;y_ *;-, Wv _*,)t i-rG )_# U.t s*\
,:nv, ;iL* J oy )>b'*'"6i:,r :Juj';;s':|ts ,,':',tr ;a-;

c'e-*1t Jvi io f& it lvi -g"a:u Vau $?3 :J$i

ip'gAt 6$ t" #.t, ^{r7t L'rf .t :ijt{- &. ,\t
.r-;;it t-'^%

Ibnu Al Musayyab berkata, "Apabila seseorang hilang dalam

barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun."

Ibnu Mas'ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari

pemiliknya selama setahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang,

maka dia memberikan satu dirham dan dua dirham seraya berkata,

"Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku

dan menjadi tanggunganku." Dia berkata, "Demikianlah hendaknya

kamu lakukan terhadap barang temuan." Ibnu Abbas mengatakan

sama sepertinya. Az-Znhi berkata tentang tawanan yang diketahui
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tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak dibagi.
Apabila beritanya terputus selama setahun, maka diberlakukan
sebagaimana halnya orang yang hilang."

& r)L\t * o;t oi .-.it ;; r; * *r*-, ; ,;\ I
.jiq "ri'+\'ri^ e dy r-'& :jw Itin'* "y,-

,Q'1 OJ v :Js: it;*:J'-:;LL'*r1t,,-lr)t -llb V ,)*',
.,i: "w ,h Gat ,fU;it;r -,q',irrrr, irr;t ,7;

i.J-'dy,e d:;) Wq citr, Uft,Jt;",-Gtst *|g3
* o.i; Atl:ot47, J$ .;:,lr..qW$yt,W;;
'.;iri ,Lt;i -t* ? vb ^bAr';,, ,Lqi-'J$- #,)l
iJu t-,sa i $ *';^ i.;tr ),i e ,r*)t ;; *;'.ay
,l,G i N'* ;.;5t J.r "i * +;ii;,;;iG ,e

';'d--^r.:, I,iijG
5292.Dari Yahya bin Sa,id, dari yazid *urfu Al Munba,its,

sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang kambing yang hilang.
Beliau bersabda, "Ambillah ia, sesungguhnya ia untulonu, atau untuk
saudaramu, atau untuk serigala." Lalu beliau ditanya tentang unta
yang hilang. Beliau marah hingga kedua sisi wajahnya tampak merah
seraya bersabda, "Ada apa engkau dengannya. Bersamanya sepatu
dan tempat air minum. Ia dapat minum air dan makan pepohonan
hingga ditemukan oleh pemililcnya." Beliau ditanya tentang barang
temuan. Beliau bersabda, "Kenali wadahnya dan pengikatnya lalu
umumkan selama satu tahun. Apabita datang orang yang
mengenalinya (maka serahkan kepadanya). Jika tidak, maka
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campurlah (gabungkan) dengan hartamu." Sufyan berkata, "Aku

mendapati Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
-Sufyan 

berkata: Aku

tidak menghapal darinya sesuatu selain ini- maka aku berkata,

"Bagaimana pendapatmu tentang hadits Yazid maula Al Munba'its

mengenai hewan yang hilang, apakah ia dari Zaid bin Khalid?" Dia

berkata, "Benar." Yahya berkata: Rabi'ah berkata dari Yazid maula Al
Munba'its, dat'' Zaid bin Khalid. Sufyan berkata, "Aku bertemu

Rabi'ah dan aku berkata kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab hukum keluarga dan harta orang yang hilang).

Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan tanpa menjelaskan

hukumnya. Penyebutan hukum keluarga berkaitan dengan bab-bab

talak, berbeda dengan hukum harta, tetapi lmam Bukhari

menyebutkannya untuk memperluas pembahasan.

'* 'i1;r ,*; Jult * "';last e 4 ril :-lijr i.t',lltl: (Ibnu Al

Musayyab berkata, "Apabila seseorang hilang dalam barisan perang,

maka istrinya menunggu selama satu tahun."). Abdunazzaq

meriwayatkannya melalui sanad yang maushul dengan redaksi lebih

lengkap dari Ats-Tsauri, dari Daud bin Abu Hind, darinya seraya

berkata, "',;iAt y e 4 ri1.i ,?t-, iil;r'e;.; JVt ry "l-t!,alt rg'4 tit

,q '$6 @pabila hilang dalam barisan perang, maka istrinya

menunggu selama satu taltun. Adapun iika hilang pada selain itu,

makn ditunggu selama empat tahun).

Semua naskah, syarah, dan kitab-kitab Mustakhrai mengutip

kata 'satu tahun', kecuali Ibnu At-Tin, dimana dalam riwayatnya

disebutkan, "Enam bulan." Namun, kata sittah (enam) merupakan

perubalran da1 sanah (tahun), sedangkan kata syahr (bulan) adalah

sebagai tarnbahan. Perkataan Sa'id bin Al Musalryab di ternpat ini
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dijadikan pedoman oleh Imam Malik, tetapi dia membedakan jika
peperangan itu te{adi di negeri kafir atau di negeri Islam.

8'b,6 ,:q\ 6*'C'z,- WQ'u;Ar1{_:E l*; ut ,sr\ts

& eLti at trl pyi V ;;lltil,6: .f\!stj7r3tr (bnu Mas,ud

membeli budak perempuan, lalu dia me.ncari pemililotya selama satu
tahun, tetapi tidak menemuknnnya dan hilang, maka dia memberi satu
dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah, atas nama fulan.
Jika fulan datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku".).
Kebanyakan riwayat mengutip dengan kata ataa (datang). Namun,
dalam riwayat Al Kasymihani disebutkmt abaa (tidak mau/menolak).
Riwayat mu'allaq ini dikutip dari Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Sufyan
bin Uyainah menyebutkan melalui sanad yang maushul dalam
kitabnya Al Jami ', riwayat Sa'id bin Abdurrahman dari Ibnu Mas,ud.
Sa'id bin Manshur meriwayatkan juga darinya dengan sanad yang

iayyid, ,qiry 6lt Wb ab 6y ,et yt:+?. ti-.C c{pr )# j.r'oi
. o, I o-, ',,. a#t 1ff y,6,rL + iSG jlW,t"* ,t't*_ rtt,tV;:ui

tot? ,:,, ,, -;
ett *i # j1 'oy ,Wv "* ';*ni ,ig; (sesungguhnya rbnu

Mas'ud membeli budak perempuan seharga 200 dirham. Mungkin
pemilil<nya menghilang atau dia sengaja meninggalknnnya. Dia pun
mencarinya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya. Maka
dia keluar bersamanya kepada orqng-orang miskin di depan pintunya,
dia menggenggam [tidak memberiJ dan memberi seraya berkata, 'ya
Allah, atas nama pemilik budak itu. Apabila dia datang, maka atas
nama aku, dan aku berutang kepadanya'.)." Ath-Thabarani mengutip
pula melalui jalur ini dengan kata abaa (tidak mau/menolak) sebagai
ganti kata ataa (datang).

, ,t , . ,
*iJ.Ju. gla'6 lk :)6i lOia berkata, ,,Demikianlah 

hendalcnya

knmu lakukan terhadap barang temuan".). Diamengisyaratkan bahwa
perbuatan tersebut berdasarkan hukum barang temuan, yaitu perintah
mengumumkannya selama safu tahun, lalu boleh memanfaatkannya
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sesudah itu, dan jika pemiliknya datang maka dia bertanggung jawab

untuk menggantinya. Ibnu Mas'ud berpendapat menjadikan tindakan

itu sebagai sedekah. Jika pemilik hak datang dan setuju, maka

pahalanya untuknya, tetapi jika pemilik tidak setuju, maka pahala

untuk yang bersedekah dan dia berutang kepada pemiliknya. Inilah

yang dia isyaratkan dengan perkataannya, "Maka untukku dan

menjadi tanggunganku". Maksudnya, untukku pahala dan aku

bertanggung jawab untuk membayar utang kepadanya.

Sebagian pensyarah hadits melakukan kelalaian. Mereka

berkata, "Makna kata, 'untukku dan menjadi tanggunganku', adalah

untukku pahqla dan aku bertanggung jawab atas hukuman.

Maksudnya, kedua hal itu dia dapatkan akibat perbuatannya. Namun,

apa yang telah saya katakan lebih tepat, karena ia telah disebutkan

dengan penafsirannya dalam riwayat Ibnu Uyainah. Adapun maksud

perkataannya dalam riwayat di bab ini, "Maka untukku", adalah

untukku pahala dari sedekah itu. Hanya saja kalimat ini dihapus

karena sudah diketahui.

e* lV 'i.t',Sttj (Ibnu Abbas mengatakan sama sepertinya).

Riwayat mu'allaq ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar saja dari Al
Mustamli dan Al Kasymihani. Sa'id bin Manshur menukilnya melalui

sanad yatgmaushul daiAbdul AzizbinRafi', dari bapaknya, 7€ 'ifr

iuir lrrr *t,;ui 4# it'c;;6 ,'Jti 961t e. qU\,H',y tj
iy ,Wr'6i;(;5ub {"'o\i6'ori ,:4 c."-;r urir o'3jr C h}t irl,, ,lrij'
flriiJr :wlt $:tat',rt t:H i8 ltrtungguhnya dia membeli pakaian

dari seorang laki-laki di Makkah, lalu orang itu menghilang darinya

di keramaian. Dia berkata: Alat datang kepada lbnu Abbas, maka dia

berkata, 'Jika tahun depan, maka carilah laki-laki itu di tempat

engkau membeli kain. Apabila englmu mendapatkannya (makn

serahlrnn bayarannya), dan jika tidak, maka sedekahlmnlah. Kalau

dia datang sesudah itu, maka beri pilihan antara sedekah atau diberi
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dirham'.). Da'laj menyebutkan dalam kitabnya Musnad lbnu Abbas

melalui sanad yang shahih dart Ibnu Abbas, dia berkata, g# ';Ai
',,r'oti 

,"0:1253 qr'+q \b ,il|liiiri 6r ,v o$ ,6c er l,s""t5 iry:ast

|,(Jr1 }\i ',; 6:;ri (Lihatlah barang-barang yang tidak diketahui

pemililcnya ini, tahanlah ia selama satu tahun. Apabila pemililcnya
datang, maka serahkan kepadanya, jika tidak, maka gunakan untuk
jihad dan sedekahkan. Jika pemililcnya datang, maka beri dia pilihan
antara pahala dan harta).

'gat sV ,ilt; |iilj'tirlt L3f t '^i*'nU- yrt e',s-;,:lt ,:ts:
t-'., ?. lu t tat i tt ..

f,rii.Jl ztr ztLi'oj! (Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui

tempatnya, "Istrinya tidak boleh meniknh dan hartanya tidak boleh
dibagi. Jika beritanya terputus, maka diberlakukan seperti hukum

orang yang hilang".). Riwayat ini dikutip Ibnu Abi Syaibah melalui
sanad yangmaushul dai Al Auza'i, dia berkata, ,\i f g/:jt ,)tt
"? 

"fi 
LJb 6 L\ij 1 isui r"ir;t L\j ,F \:tir ;ari ,1. @t u bertanya

kepada Az-Zuhri tentang tawanan di negeri musuh, apakah istrinya
boleh dinikahkan? " Dia berkata, "Dia tidak boleh dinikahkan selama
dia mengetahui suaminya masih hidup."). Adapun kalimat
"diberlakukan seperti hukum orang yang hilang" menurut madzhab
Az-Zuhi, istri orang yang hilang harus menunggu selama empat
tahun. Sementara Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Abi
Syaibah, mengutip melalui sanad yang shahih dat'r lJmar, di antaranya

dalam riwayat Abdunazzaq dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al
Musayyab, U.i Q3 o*i'# oi (Sesungguhnya (Jmar dan (Jtsman

memutuskan seperti itu). Sa'id bin Manshur meriwayatkan pula
melalui sanad yang shahih dart Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya
berkata, ',b '&i ,iiLir il;t W (perempuan yang suaminya

menghilang hendalcnya menunggu selama empat tahun). Disebutkan
pula dari Utsman dan Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat, dan dari
sekelompok tabi'in, seperti An-Nakha'i, Atha', Az-Z\hi,Makhul, dan
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Asy-Sya'bi, dimana kebanyakan mereka sepakat bahwa perhitungan

dimulai sejak urusannya diajukan kepada hakim. Kemudian
hendaknya dia melakukan iddah seperti halnya orang yang ditinggal
mati suaminya setelah berlalu empat tahun. Mereka sepakat pula, jika
perempuan itu menikah, lalu suami pertama datang, maka dia disuruh

memilih antara istrinya atau mahar yang pemah diberikannya.

Mayoritas mereka berkata, "Apabila suami pertama memilih
mengambil kembali mahar, maka ditanggung oleh suami kedua."
Kebanyakan mereka tidak membedakan keadaan orang yang

menghilang, kecuali apa yang dikutip terdahulu dari Sa'id bin Al
Musayyab. Sementara Imam Malik membedakan antara orang yang

hilang dalam peperangan, dimana diberi tempo seperti di atas, dengan

orang yang hilang pada selain peperangan, dimana ia tidak diberi
batasan waktu, tetapi ditunggu hingga berlalu umur yang diduga

umumnya seseorang tidak hidup lagi pada usia itu.

Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Barangsiapa menghilang

dari keluarganya dan tidak diketahui beritanya, maka tidak diberi
tempo. Hanya saja tempo diberikan kepada orang yang menghilang
dalam peperangan, atau di lautan, atau di tempat-tempat seperti itu."
Kemudian disebutkan dari Ali, "Apabila suami seorang perempuan

menghilang, maka perempuan itu tidak boleh menikahi hingga

suaminya datang atau meninggal." Riwayat ini dikutip Abu Ubaid
pada pembahasan tentang nikah. Abdunazzaq berkata: Sampai berita

kepadaku dari Ibnu Mas'ud bahwa dia setuju dengan Ali tentang

perempuan yang suurminya menghilang, bahwa perempuan itu harus

menunggu selamanya.

Abu Llbaid meriwayatkan pula melalui sanad yang hasan dali
Ali, "Apabila perempuan itu menikah, maka dia tetap sebagai istri
suami yang pertama, baik suami kedua telah dukhul dengawrya

ataupun belum. " Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Asy-Sya'bi,

"Apabila perempuan itu menikah, lalu sampai berita kepadanya bahwa

suaminya yang pertama masih hidup, maka dia harus dipisahkan
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dengan suaminya yang kedua, namun ia tetap menjalani masa iddah.

Kalau suami pertama meninggal, maka dia harus menjalani masa

iddah darinya dan mewarisinya." Kemudian dari jalur An-Nakha'i
disebutkan, "Perempuan itu tidak boleh menikah hingga masalahnya
menjadi jelas." Ini juga merupakan pendapat para ahli fikih Kufah,
Imam Syaf i, dan sebagian ahli hadits. Ibnu Mundzir memilih
pendapat yang memberi tempo, karena ada lima sahabat yang sepakat

berpendapat demikian.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin
Abdullah, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid maula Al
Munba'its. Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini. Sufyan yang

dimaksud adalah Ibnu Uyainah, sedangkan Yahya bin Sa'id adalah

Yahya bin Sa'id Al Anshari. Dalam riwayat Humaidi dari Sufyan
disebutkan, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami."

',9 
rvr *tt a' ,p ,;,3i *-{-iir dT *i"'jt (Dari yazid

maula Al Munba'its sesungguhnya Nabi SAW ditanya). Dalam riwayat
Al Humaidi disebutkan , & 4, Jl.,yriE,i6 f+;il,ir J'i s"i"|i;
&J * ?nt 6tu mendengar Yazid maula Al Munba'its berkata,

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW"). Lalu disebutkan
hadits tentang barang temuan. Bentuk riwayat ini adalah mursal (tidak
menyebut periwayat yang mengutip dari sumber pertama). Oleh
karena itu, dia berkata setelah selesai menyebutkan matan hadits,

"Sufyan berkata: Aku bertemu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Sufyan
berkata: Aku tidak menghapal sesuatu darinya selain ini. Aku berkata:

bagaimana pendapatmu tentang hadits Yazid maula Al Munba'its
tentang hewan yang hilang, apakah ia dari Zaid bin Khalid? Dia
berkata, 'Benar'. Sufyan berkata: Yahya berkata: Maksudnya, Ibnu
Sa'id yang menceritakan kepadanya secara mursal. Rabi'ah berkata

dari Yazid maula Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid. Sufyan berkata:

Aku bertemua Rabi'ah dan berkata kepadanya." Maksudnya, aku
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mengatakan perkataan terdahulu, yaitu "Bagaimana pendapatmu

tentang hadits Rabi'ah. . .".

Kesimpulannya, Yahya bin Sa'id menceritakannya dari Yazid

maula Al Munba'its secara mursal. Kemudian disebutkan kepada

Sufyan bahwa Rabi'ah menceritakannya dari Yazid maula Al
Munba'its dari Zaid bin Khalid melalui sanad yang maushul, maka
ketika bertemu Rabi'ah, Sufyan menanyakan kepadanya, dan dia pun

mengakuinya.

Al Isma'ili meriwayatkan melalui jalur lain dari Sufyan, dari

Yahya bin Sa'id, dari Yazid dengan sanad yang mursal, dan dat'.

Rabi'ah melalui sanad yang maushul,laht dia memaparkannya dalam

satu bentuk. Namun, apa yang terdapat dalam riwayat Ibnu Al Madini
lebih teliti dan akurat. Sesungguhnya ia menunjukkan bahwa

redaksinya berasal dari Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah tidak
menceritakan kepada Sufyan kecuali sanad-nya saja. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Ishaq bin Ismail, dari Sufyan, dari Yahya bin
Sa'id, dari Rabi'ah. Sufyan berkata: Aku bertemu Rabi'ah, dan dia

berkata: Hal ini diceritakan kepadaku oleh Yazid dari Zaid. Namun,

riwayat ini juga kurang jelas. Berbeda dengan riwayat Ibnu Al Madini
yang sangat jelas. Apalagi sesuai dengan riwayat Al Humaidi,

"Sufyan berkata: Aku datang kepada Rabi'ah dan berkata kepadanya:

Hadits yang diceritakan Yazid maula Al Munba'its tentang barang

temuan, apakah ia berasal dari Zaid bin Khalid, dari Nabi SAW? Dia
berkata, 'Benar'. Sufyan berkata: Awalnya, saya tidak menyukainya

karena banyak fatwanya yang berdasarkan akal semata. Dia berkata:

Oleh karena itu, saya tidak bertanya kepadanya, kecuali tentang

sanad-nya.

Sebab ini 
-yang 

menjadikan Sufyan sedikit mengutip dari

Rabi'ah- lebih tepat daripada sebab yang dikemukakan Ibnu At-Tin
dalam perkataannya, "Keinginan Suffan menuntut ilmu hadits lebih

besar daripada keinginannya menuntut ilmu fikih. Sementara fikih
pada Rabi'ah lebih banyak daripada yang ada pada Az-Zuhri. Oleh
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karena itu, Sufyan banyak mengutip riwayat darinya dibanding dari

Rabi'ah. Padahal Az-Zuhi lebih dahulu meninggal daripada Rabi'ah,
sekitar dua puluh tahun dan bahkan lebih lama lagi."

Perkataan Sufyan bin Uyainah di atas berkonsekuensi bahwa
Yahya bin Sa'id tidak mendengar riwayat tersebut dari gurunya

(Yazid maula Al Munba'its) dengan sanad yang maushul. Bal*an
yang meriwayatkan demikian adalah Rabi'ah. Namun, hadits ini sudah

disebutkan pada pembahasan tentang barang temuan dari Sulaiman

bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid, dai Zaid, melalui sanad

yang maushul Barangkali Yahya bin Sa'id ketika menceritakan hadits

itu kepada Ibnu Uyainah, dia tidak ingat sanad-nya yang maushul,

atau dia melakukan tadlis terhadap Sulaiman bin Bilal ketika dia

mengutipnya dengan sanad yang maushuL Padahal pada dasarnya dia

mendengar sanad-nya yang maushul dari Rabi'ah, dan tidak
menyebutkan Rabi'ah dalam sanad-nya.

Imam Muslim meriwayatkannya dari Sulaiman bin Bilal
dengan sanad yang maushul. Hal ini berkonsekuensi bahwa dia
membawa salah satu dari kedua riwayat itu kepada yang lainnya.

Adapun penjelasan hadits tentang barang temuan telah dipaparkan
pada tempatnya. Maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat

ini adalah sebagai isyarat bahwa menggunakan harta orang lain saat

pemiliknya tidak ada merupakan perkara yang diperbolehkan, selama

harta itu tidak dikhawatirkan akan rusak atau hilang, seperti yang

dijelaskan tentang perbedaan antara unta dan kambing.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika atsar-atsar dalam

persoalan ini saling bertentangan, maka wajib kembali kepada hadits

marfu' (langsung dari Nabi SAW), sehingga dikatakan bahwa

kambing yang hilang boleh dimanfaatkan meskipun belum diketahui
secara pasti pemiliknya telah meninggal dunia. Mengikutkan harta

orang yang hilang kepadanya juga memiliki sisi pembenaran. Dalam
riwayat tersebut disebutkan juga bahwa unta yang hilang tidak boleh
diganggu, karena ia bisa mempertahankan dirinya sendiri. Demikian
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halnya dengan istri, tidak boleh dinikahi hingga diketahui secara pasti

suaminya telah meninggal. Batasannya, segala sesuatu yang

dikhawatirkan akan rusak, maka boleh dimanfaatkan agar tidak sia-

sia. Adapun yang tidak akan rusak, maka tidak boleh dimanfaatkan."

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum kambing yang hilang

sama dengan hukum harta tentang kewajiban menggantinya jika

pemiliknya datang.

23.Zhihar

-l:, Jl \':: Gu;W C'',)'i io' $, q 
')w 

;nr J'Yj

"d1( i.- ,;+;u;\ J. JtL (*'e'?ti"y W"i W
:'asc'Jl ,:-;t )W * ilrd t;t )W ;f qW ut'J:L fl
,;t u #ts it'rW ,l'.at'i o;tt'Jttj etre^, #t|V:

"W 
C:.1',r..'* *i u l.v',-:\:if9'Sts', ,it- {,\0

$r:) ,tii J , i Gi a::v q|ii tie n {.;t *e1 ,o*it ;c
.rlt ;;'t flt I' J*il I' L\ ,i'ri

Dan firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah mendengar

perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang

suaminya 
-hingga 

firman-Nya- barangsiapa tidak mampu maka

(wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. " (Qs.

Al Mujadilah [58]: 1-4) Ismail berkata kepadaku: Malik menceritakan

padaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang

zhihar budak. Dia berkata: Sama seperti zhihar orang yang merdeka.

Malik berkata, '?uasa bagi budak adalah dua bulan." Al Hasan bin Al
Hurr berkata,"Zhihar orang yang merdeka dan budak dari perempuan

merdeka maupun budak adalah sama." Ikrimah berkata, "Apabila
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sesorang melakukan zhihar terhadap budak perempuannya, maka tidak
dianggap sesuatu. Sesungguhnya zhihar itu terhadap perempuan-
perempuan (istri-istri). Dalam bahasa Arab kata ,limaa qaaluu,
(terhadap apa yang mereka katakan), artinya 'fiimaa qaaluu, (tentang
apa yang mereka katakan), dan tentang pembatalan apa yang mereka
katakana. Ini lebih tepat, sebab Allah tidak memberi petunjuk kepada
kemungkaran dan perkataan dusta.

Keterangan Hadits:

(Bab zhihar). Zhihar adalah perkataan seseorang kepada
istrinya, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.', punggung

disebutkan secara khusus tanpa anggota badan yang lain, karena pada
umumnya ia adalah tempat untuk menungggang. oleh karena itu,
hewan tunggangan disebut ptla'zhahr'. Istri diserupakan dengan itu,
karena ia merupakan tunggangan bagi suami. Sekiranya dinisbatkan
kepada selain punggung -seperti perut- maka tetap dianggap zhihar
menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab syaf i. Kemudian
te{adi perbedaan jika tidak menyebut "ibu" secara khusus, seperti
seseorang berkata, "Seperti punggung saudara perempuanku,,.
Menurut Asy-Syaf i dalam madzhab yang lama (qaul qadim),
pernyataan ini tidak dianggap zhihar, bahkan harus dikhususkan pada
ibu, seperti disebutkan dalam Al Qur'an. Demikian juga dalam hadits
Khaulah yang di-zhihar oleh Aus. Namun, dalam madzhabnya yang
baru (qaul jaid) dia mengatakan bahwa hal itu dianggap zhihar. rni
pula yang menjadi pendapat jumhur ulama. Namun, mereka berselisih
tentang penyamaan istri dengan perempuan yang tidak haram dinikahi
untuk selamanya. Imam Syaf i berkata, "Ini tidak dianggap zhihar.,,
Menurut Imam Malik, ia dianggap zhihar. Kemudian dari Imam
Ahmad dinukil dua riwayat seperti dua madzhab terdatrulu. Sekiranya
seseorang berkata, "Seperti punggung bapakku", maka tidak dianggap
zhihar menurut jumhur ulama. Namun, dinukil dari Ahmad satu
riwayat yang menyatakan bahwa hal itu sebagai zhihar. Lalu dia
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memperluas cakupannya pada semua yang diharamkan untuk

disetubuhi sampai kepada hewan. Zhihar te{adi dengan semua kata

yang menunjukkan pengharaman istri, tetapi harus disertai niat. Dalam

hal ini, yang mengucapkannya wajib membayar kafarat, seperti yang

difirmankan Allah, tetapi dengan syarat "menarik kembali ucapannya"

menurut jumhur ulama. Adapun Ats-Tsauri -dan juga diriwayatkan

dari Mujahid- bahwa kafarat menjadi wajib dengan sekadar zhihar.
.a ".'. ,"a I - ..! - ' i '."'- \ "a 1-- \ ."a-
d J^' 9.1 t)l Wil G euih.' dr .l/ dr gt., re dw 1nr dr1

(*'G" 
?tdry W" (Dan firman Allah, "sesungguhnya Allah telah

mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu

tentang suaminya 
-hingga 

firman-Nya- barangsiapa tidak mampu

maka [wajiblah atasnyal memberi makan enam puluh orang miskin").

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat Karimah, ayat-

ayat itu disebutkan seluruhnya hingga, i*'G" ititi (Maka [wajib

atasnyal memberi makan enam puluh orang miskin). Kemudian

firman Allah dalam surah Al Mujaadllah ayat 2, 'A |t*'oi't{J l$it
t3\i)i )?t (Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh

mengucapknn suatu perkataan yang mungkar dan dusta) bahwa

hukum zhihar adalah haram.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini beberapa atsar, dan

dia mencukupkan dengan mengutip ayat serta atsar-atsar tersebut.

Seakan-akan dia mengisyaratkan dengan ayat tersebut kepada hadits

marfu ' yang disebutkan mengenai sebab hal itu. Sebagian jalurnya dia

sebutkan secara mu'allaq pada awal pembahasan tentang tauhid dari

hadits Aisyah seperti yang akan disebutkan. Dalam riwayat itu
disebutkan pelaku zhihar dan perempuan yang mengajukan gugatan

tentang suaminya, yaitu adalah Khaulah binti Tsa'labah menurut

pendapat yang kuat. Ini adalah zhihar pertama dalam Islam, seperti

yang diriwayatkan Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih dari hadits

Ibnu Abbas, P,:,)' C"ttb ,i J\l o&i ,,t3r {F"Artair ; lqur if
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a) .> {Gt U€: u,1rlalt U ,fii (zhihar pada masa Jahiliyah

mengharamkan perempuan, dan orang pertama yang melakukan
zhihar di masa Islam adalah Aus bin Ash-shamit, dan istrinya adalah
Khaulah).

Imam Syaf i berkata, "Saya mendengar diantara orang yang
memahami Al Qur'an berkata, 'Dahulu orang-orang Jahiliyah
melakukan talak dengan tiga ucapan, yaitl zhihar, ilaa', dan talak,
maka Allah mengukuhkan ucapan 'talak' sebagai talak dan
menetapkan hukum ilaa' serta zhihar seperti yang Dia jelaskan dalam
Al Qur'an." Disebutkan juga dari hadits Khaulah binti Tsa'labah
sendiri yang dikutip Abu Daud, dia berkata, U'.n3i €il e lltb

il $1 &'J * iu' o,; lt 
'J?; t>ri ,,abt @ku dizhihar oteh

suamiku, Aus bin Ash-Shamit, lalu aku datang kepada Rasulullah
SAW mengadukan kepada beliau).

Para penulis kitab Sunan menyebutkan dari hadits Salamah bin
Shakhr bahwa dia melakukan zhihar terhadap istrinya. Isyarat kepada
haditsnya sudah disebutkan pada pembahasan puasa tentang kisah
laki-laki yang menggauli istrinya pada saing hari bulan Ramadhan.

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, Li

,sui * to' ,p ,it { j6' ,:FJ-bi'& W e:; si}t ,y '}b *3
'o:b'1<i ,f W;ZA georang laki-laki melakuknn zhihar terhadap

istrinya, lalu dia menggaulinya sebelum membayar kaforat, maka
Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Menjauhlah darinya hingga engkau

membayar kafarat'."). Dalartriwayat Abu Daud disebutkan, q:F >ti

\t'qi 6 Jr:$ uj- 6angon engkau mendekatinya hingga engkau

melalatkan apa yang diperintahkan Allah). Sanad hadits-hadits ini
adalalr hasan.

Hukum kafarat zhihar disebutkan secura tekstual dalam Al
Qur'an. Para ulama salaf berbeda tentang perincian hukumnya. Imam
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Bukhari menyitir sebagiannya melalui atsar-atsar yang dia sebutkan

di atas. Kemudian ayat zhihar dan ayat li'an dljadikan dalil bahwa

dalil itu harus diberlakukan sesuai dengan konteksnya yang umum

meskipun memiliki sebab yang khusus. Mereka juga sepakat bahwa

penyebabnya masuk dalam cakupannya. Dalam hal ini Aus bin Ash-

Shamit masuk dalam hukum zhihar. Namun, As-Subki menganggap

musykil tentang adanya sebab sebelum turunnya ayat. Bagaimana hal

itu dikaitkan dengan kejadian yang telah berlalu, sedangkan ayat yang

ada hanya mencakup mereka yang melaktkan zhihar setelah ayat itu
turun. Hal itu, disebabkan huruf fa'pada firman Allah dalam surah Al
Mujaadilah ayat 3, *.t;;";+l (maka [wajib atasnya] memerdekakan

budak), menunjukkan bahwa subjek kalimat mengandung makna

syarat, dan predikatnya mengandung makna pelengkap syarat,

sementara makna syarat adalah untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya, dia menjawab masalah ini, bahwa pencantuman huruf/a'
pada ayat itu mengharuskannya berlaku umum bagi semua pelaku

zhihar. Hal ini mencakup masa sekarang dan akan datang. Dia
berkata, "Mengenai pengkhususan makna/a' untuk masa akan datang

masih perlu diteliti lebih lanjut." Mungkin juga dalil dalam masalah

ini adalah menisbatkannya kepada ijma'ulaurna.

,E| 't d.'JEt (Ismail berkata kepadaku). Dia adalah Ibnu Abi

Uwais, dan demikian yang dikutip mayoritas. Dalam riwayat An-
Nasafi dikatakan, "Ismail berkata..." tanpa mencantumkan kata

"kepada", namun versi pertama lebih tepat, dan ia memiliki sanad

yang mausftnl. Menurut sebagian ulama, Imam Bukhari menggunakan

kata seperti ini pada riwayat yang dia terima dari gurunya. Adapun

yang tampak bahwa dia menggunakan kata seperti itu pada riwayat-

riwayat yang disebutkan secara maushul di antara riwayat-riwayat

mauquf atan marfu', namun tidak memenuhi kriterianya. Riwayat

tersebut dikutip Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj dai Al Qa'nabi,
dari Malik, batrwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab seraya
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menyebutkan yang serupa dengannya disertai tambahan, "Dan ia
wajib bagiku."

&{6 jd (Malik berkata), Bagian ini juga memiliki sanad yang

maushul melalui sanad di awal hadits.

qge *a iVt (O"" puasanya budak adalah dua bulan).

Mungkin Ibnu Syihab yang pernyataannya dinukil lmam Malik
berpendapat bahwa zhihar yang dilakukan budak sama seperti zhihar
yang dilakukan orang yang merdeka. Seakan-akan dalam hal ini
memberlakukan hukum orang yang merdeka bagi budak. Mungkin
juga penyerupaan ini sebagai pernyataan tentang keabsahan hukum
zhlhar dari seorang budak, sebagaimana keabsahannya dari orang
yang merdeka, tetapi semua hukum orang merdeka tidak harus

diberlakukan terhadap budak. Namun, Ibnu Baththal menukil ijma,
bahwa jika seorang budak melakukan zhihar, maka hal itu sah, dan
kafaratnya adalah puasa dua bulan, seperti halnya orang yang
merdeka. Memang para ulama berselisih tentang kafarat dalam bentuk
memberi makan dan membebaskan budak. Menurut ulama Kufah dan
Imam Syaf i, bahwa kafaratnya hanya berupa puasa dan tidak yang
lain. Ibnu Al Qasim berkata dari Malik, "Apabila si budak memberi
makan atas izin majikannya, maka dianggap sah." Adapun klaim
adanya ijma' yang dia kemukakan, tidak dapat diterima. Syaikh Al
Muwaffiq menyebutkan dalam kitab Al Mughni dari sebagian ulama
bahwa zhihar dari seorang budak adalah tidaklah sah, karena Allah

berfirman, fSt;;+, @aka [wajib atasnyal memerdekakan budak),

sementara seorang budak tidak bisa memiliki budak. Dia memberi
tanggapan bahwa pembebasan budak hanya berlaku bagi siapa yang
mendapatkannya. Bila tidak mendapatkan budak, maka posisinya
sama seperti orang yang sulit, yang wajib berpuasa. Adapun tentang
kadar puasanya budak, telah diriwayatkan Abdunazzaq dari Ma'mar,
dari Qatadah, dari Ibrahim, "seandainya seorang budak berpuasa satu
bulan, maka itu sudah mencukupi." Dari Al Hasan disebutkan,
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"Hendaknya berpuasa dua bulan." Sementara dari Ibnu Juraij dari

Atha' tentang orang yang melakukan zhihar terhadap istrinya yang

berstatus budak, "Kafaratnya adalah setengah dari ketetapan puasa."
lt ? to t. . o ' '

|d, i. ;...alr Jtr) (Al Hasan bin Al Hurr berkata). Demikian

disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Abu Dzar dari

Al Mustamli disebutkan, "Al Hasan bin Hayyi." Sementara dalam

salah satu riwayat hanya disebutkan, "Al Hasan." Adapun Al Hasan

bin Al Hurr adalah Ibnu Al Hakam An-Nakha'i Al Kufi. Dia pernah

tinggal di Damaskus, dan tergolong periwayat yarg tsiqaft menurut

mereka. Dia tidak disebutkan dalam Shahih Bukhari, kecuali di tempat

ini jika terbukti akurat. Sedangkan Al Hasan bin Al Hayyr dinisbatkan

kepada kakek bapaknya. Maksudnya, Al Hasan bin Shalih bin Shalih

bin Hayyi. Nama Al Hayyi adalah Hayyan. Dia berasal dari Kufah,
tsiqah (terpercaya), faqih (ahli fikih), dan 'abid (ahli ibadah).

Penyebutan bapaknya sudah disitir pada awal pembahasan ini. Ath-
Thahawi menyebutkan atsar yang dimaksud pada kitab lkhtilaf Al
Ulama'dengan kata, "Dari Al Hasan bin Hayyi." Kemudian Sa'id bin
Manshur mengutip melalui sanad yang shahih dai, Ibrahim An-
Nakha'i, dia berkata, "Zhihar terhadap perempuan budak sama seperti

zhihar terhadap perempuan merdeka." Pernyataan ini kami temukan

pula dalam perkataan Al Hasan Al Bashri yang diriwayatkan Ibnu Al
A'rabi dalam kitab Mujam-nya melalui jalur Hammarn, "Qatadah

ditanya tentang laki-laki yang melakukan zhihar terhadap istri
selirnya, maka dia berkata, Ai Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha', dan

Sulaiman bin Yasar berkata, 'Sama seperti zhihar terhadap perempuan

merdeka'." Ini juga merupakan pendapat ahli fikih yang tujuh. Begitu
pula dikatakan Malik, Rabi'ah, Ats-Tsauri, dan Al-Laits. Mereka

berdalil bahwa ia adalah kemaluan yang halal, maka menjadi haram

dengan sebab pengharaman. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui

sanad yang shahih dari Al Hasan, "Apabila dia sudah

menyetubuhinya, maka dianggap sebagai zhihar, dan jika belum
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menyetubuhinya maka tidak dianggap zhihar." Ini juga merupakan
pendapat Al Auza'i.

berkata, "Apabila seseorang melakukan zhihar terhadap budalmya,

maka tidak dianggap sesuatu, sesunnguhnya zhihar itu terhadap

perempudn-perempuan [merdekal "). Pemyataan ini dikutip Ismail Al
Qadhi melalui sanad yarrg maushul. Pendapat serupa disebutkan juga

dari Mujahid. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Daud bin Abi
Hind bahwa saya bertanya kepada Mujahid tentang Zhihar terhadap

budak perempuan, maka seakan-akan dia tidak menganggapnya

zhlhar. Aku berkata, "Bukankah Allah telah berfirnan, e:U,'C
(terhadap istri-istri mereka), bukankah dia termasuk istri?" dia

berkata, "Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat282, t j,+:i,t3

$,el'n iV (dan persal<sikanlah dengan dua orang sal<si di

antara laki-laki kamu), bukankah budak juga termasuk laki-laki?
Apakah boleh persaksian budak laki-laki?" Namun, dari Ikrimah
disebutkan keterangan yang menyelisihi hal ini. Abdurrazzaq berkata:

Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Aban
mengabarkan kepadaku, dari lkrimah maula Ibnu Abbas, dia berkata,

"Kafarat zhihar terhadap budak perempuan adalah seperti kafarat

zhihar terhadap perempuan merdeka." Perkataan Ikrimah diikuti
ulama Kufah, Imam Syaf i, dan jumhur ulama. Mereka berdalil
dengan firman Allah, "Terhadap istri-istri mereka", sementara

perempuan budak tidak termasuk istri. Mereka juga berdalil dengan

perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya dahulu zhihar adalah talak, dan

kemudian dihalalkan melalui kafarat. Sebagaimana talak diberlakukan
terhadap budak perempuan, maka demikian juga zhihar diberlakukan
terhadap mereka." Namun, mungkin yang dinukil dari Ikrimah

berkenaan dengan budak perempuan yang bersuami, maka kedua

perkataannya tidak bertentangan.
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,r,i u+ 'rei $6 A, *4r €) (ootr^ bahasa Arab kata ,timaa

qaaluu' [terhadap apa yang mereka katakanJ artinya fiimaa qaaluu'

[tentang apa yang mereka katakanJ). Maksudnya, dalam bahasa Arab
kata'aada likadza (kembali kepada perkara ini) bisa bermakna a'aada

fiihi wa abthalahu (dia mengembalikan kepadanya dan
membatalkannya).

rtll S I et @ada pembatalan apa yang mereka katakan).

Demikian disebutkan kebanyakan periwayat dengan kata naqdh
(pembatalan). Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Al Kasyrnihani
disebutkan dengan kata ba'dh (sebagian). Namun, yang pertama lebih
shahih. Maknanya, dia mendatangkan perbuatan yang membatalkan
perkataann y a y ang pertama.

Ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan adanya
perbuatan sehingga tidak boleh menyetubuhi istrinya, kecuali setelah
membayar kafarat, atau cukup dengan tekad untuk menggaulinya, atau
tekad untuk tetap memperistrikannya dan tidak menceraikarurya?

Kemungkinan pertama merupakan pendapat Al-Laits, dan
kemungkinan kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah serta Imam
Malik. Dinukil juga darinya bahwa perbuatan tersebut adalah
senggama itu sendiri, dengan syarat membayar kafarat lebih dahulu.
Lalu dinukil lagi darinya pendapat yang mengatakan bahwa syarat
kembali adalah tekad untuk tetap memperistri dan mengaulinya
sekaligus. Ini merupakan pendapat mayoritas pengikutnya. Adapun
kemungkinan ketiga adalah pendapat Imam Syaf i serta orang-orang
yang mengikutinya. Ada pendapat keempat, seperti yang akan kami
sebutkan.

)tY Jii . At e Ja- i ii,r Lt Srt fiej (Hat ini tebih tepat

knrena Allah tidak memberi petunjuk kepada kemungkaran dan
perkntaan dusta). Ini adalah perkataan Imam Bukhari. Maksudnya,
membantah mereka yang mengatakan syarat untuk menarik kembali
adalah dengan perkataan, yaitu menarik kembali kata zhihar. Dia
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menyitir pendapat ini seraya menyatakan bahwa pendapat ini lemah

meskipun berdasarkan makna zhahir ayat, sebagaimana yang diikuti
ahli zhahir. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Abu Aliyah dan

Bukair bin Al Asyaj dari kalangan tabi'in, dan juga Al Farra' An-

Nahwi. Makna firman-Nya, tlti A. t'ri'fr 'f (kemudran mereka

hendak menarik kembali apa yang mereka katakan), adalah (menarik)

kembali kepada perkataan yang telah mereka katakan. Ibnu Al Arabi
bahkan berlebihan dalam mengingkari pendapat ini dan mengatakan

bahwa yang mengatakannya adalah bodoh, sebab Allah mensifatinya

sebagai pendapat yang mungkar dan dosa, lalu bagaimana mungkin

dikatakan, "Apabila dia menarik kembali perkataan yang haram lagi
mungkar, maka wajib membayar kafarat, dan istrinya menjadi halal

baginya?" Ini pula yang disinyalir Imam Bukhari dengan

perkataannya, "Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada

kemungkaran dan dusta."

Ismail Al Qadhi berkata, "Ketika disebutkan sesudah firman-

Nya, iilj ;-;*l'tt'F- j &emuann mereka hendak menarik kembali

apa yang mereka ucapkan, maka [wajib atasnyal memerdekakan

seorang budak), menujukkan te{adinya lawan dari apa yang telah

dilakukannya (zhihar), karena jika seseorang berkata, 'Apabila engkau

hendak menggauli istrimu, maka merdekakan budak sebelum engkau

menggaulinya', niscaya kalimat ini dianggap benar. Berbeda jika dia

berkata, 'Apabila engkau tidak ingin menggauli istrimu, maka

merdekakan budak sebelum engkau menggaulinya'."

Pemah te{adi dialog dalam masalah ini antara Abu Al Abbas

bin Suraij dengan Muhammad bin Daud Azh-Zhahiri. Abu Al Abbas

berdalil dengan ijma'. Namun, Daud mengingkarinya dan berkata,

"Pendapat yang menyelisihi Al Qur'an tidak saya anggap sebagai

penyelisihan yang patut diperhitungkan." Namun, Ibnu Al Arabi
mengingkari jika keterangan ini benar dinukil dari Bukair bin Asyaj.
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Para ahli tata bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna

huruf lam pada firman Allah 1316 r;l Ada yang mengatakan bahwa

maknanya adalah kemudian mereka kembali melakukan jima'
(senggama) maka hendaknya membebaskan budak karena apa yang

mereka katakan. Maksudnya, wajib bagi mereka membebaskan budak
disebabkan apa yang mereka katakan. Artinya, mereka mengklaim

bahwa huruf lam pad,a firman-Nya, f76 Q berkaitan dengan kalimat

yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu, 'wajib atas mereka',

dan ini merupakan pendapat A1 Akhfasy. Menurut pendapat lain,

maknanya adalah orang-orang yang melakukan zhihar pada masa

Jahiliyah, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka
katakan. Maksudnya, melakukan zhlhar kembali pada masa Islam.

Sebagian mengatakan makna lam di sini adalah 'an (dari).

Maksudnya, mereka kembali dari perkataan mereka. Pendapat ini
sesuai dengan pendapat mereka yang mewajibkan kafarat hanya

karena kata zhihar. Ibnu Baththal berkata, "Mungkin maa di sini
bermakna man (urfiik orang [perempuan-perempuan yang dizhlhar]).

Maksudnya, perempuan-perempuan yang dikatakan kepada mereka,

'Kamu bagi kami bagaikan punggung ibu-ibu kami'." Dia berkata
pula, "Mungkin maksud kata qaaluu (mereka berkata) adalah bentuk
mashdar (infinitif)nya. Maksudnya, ya'uuduuna lilqauli (mereka

kembali untuk perkataan). Maka apa yang dikatakan tentang
perempuan-perempuan itu dinamakan dengan bentuk mashdar

(perkataan), seperti dikatakan, "Dirham yang dibuat pemimpin, dan ia
adalah buatan pemimpin."
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24,Isyarat dalam Talak dan Perkara-Perkara lain

Lt;:"t

Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabda, 'Allah tidak
menyilcsa dengan sebab air mata, tetapi Allah menyil<sa dengan sebab
ini', lalu beliau mengisyaratkan kepada lisannya." Ka'ab bin Malik
berkata, "Nabi SAW mengisyaratkan kepadaku yang berarti 'ambillah
separoh'." Asma' berkata, "Nabi SAW shalat ketika terjadi gerhana.

Aku berkata kepada Aisyah, 'Apakah urusan manusia?' Beliau
mengisyaratkan dengan kepalanya kepada matahari. Aku berkata,

'Tanda kekuasaan-Nya?' Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya
sementara dia dalam shalat, yang berarti 'Ya'." Anas berkata, 'Nabi
SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk
maju." Ibnu Abbas berkata, 'Nabi SAW mengisyaratkan dengan

tangannya yang berarti tidak mengapa." Abu Qatadah berkata, 'Nabi
SAW bersabda tentang binatang buruan bagi orang yang berihram,
'Apakah salah seorang kamu memerintahkannya untuk

A

,irt
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m e n an g kap ny a at au m en gi s y ar at knn kep a d any a ?' Mereka menj awab,

'Tidak'. Beliau bersabda,' Makanlah'. "

5293. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah

SAW thawaf di atas untanya. Setiap kali beliau datang kepada rukun
(Hajar Aswad), beliau mengisyaratkan kepadanya dan bertakbir."
Zainab berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Dibukakan dari penghalang

Yajuj dan Majuj seperti ini', dan beliau membuat bilangan 90

dengan jarinya."

^;,*ir G :*) * ?" & fdt it',SG ils i;") o.ri ?
'J$);Wf 

t1 tp?nt lit k Co'&i:'@ti,tb;
.6ki,di .;;r, 

"x,;r "b: 
&l*i e:j yx

52g4.Dari Abu ftu.uiruh, *" O*U"rr, "Abu O, Olrr* SAW
bersabda, 'Pada hari Jum'at terdapat wahu yang tidak seorang pun

di antara hamba muslim bertepatan berdiri shalat dan meminta

kepada Allah kebaikan melainknn Dia memberikannya'. Beliau
mengisyaratkan dengan tangannya seraya meletakkan ujung jari-
jarinya di bagian jari tengah dan kelingking. Kami berkata, "Beliau

menggambarkan singkatnya waktu itu."
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5295.r* *u, bin Malik, dia berkata, "seorang Vafruai paau

masa Rasulullah SAW menganiaya seorang perempuan. Dia
mengambil perhiasan perak yang dikenakan perempuan itu, lalu
dipukulkan ke kepalanya. Maka keluarga perempuan itu membawanya

kepada Rasulullah SAW -dan dia berada di akhir nafasnya dan tidak
mampu lagi berbicara-. Rasulullah SAW bertanya kepadanya,'Siapa
yang membunuhmu? Fulan?' --{isebutkan orang yang tidak

membunuhnya- dia mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti

'tidak'. Beliau menyebutkan laki-laki lain -selain yang

membunuhnya- dan dia kembali mengisyaratkan yang berarti
'tidak'. Beliau bersabda, 'Apakah si fulan?' --{isebutkan laki-laki
yang membunuhnya-, maka perempuan ifu mengisyaratkan yang

berarti 'ya'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kepala laki-
laki itu dipecahkan/dijepit di antara dua batu."

'9 td'e?:

\.. z zzt c. .
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5296. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi
SAW bersabda, 'Fitnah dari arah sini',lalu beliau mengisyaratkan ke
Masyriq."

* ?,' & :t );, ( * e k iJu j"ri e,i I lt *|L
J;, r:- i,Su' C"$t'j;, ,S*1iu',JJ;:,U; fu ;*,
Lt *#irl 1' 

'J;, 
t- ,iG':ac;$'J jr iJs ; '*i,t ,1,

'-,F ,ytd:tt G i aJ.r ;i .7*v"Jst ,iu 'i .t:r4 :r)L
riy.,Jra g4t d\ rx.V'ri i ,*', * ?" .v it J;,

Cilt'*,i'*G 6 'a',pi i:g1st ;-r,
5297. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Kami pernah

berada dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Ketika
matahari terbenam, beliau bersabda kepada seorang laki-laki,
'Turunlah dan siapkan minuman untukku'. Laki-laki itu berkata,

'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menunggu lebih malam lagi'.
Beliau kembali bersabda, 'Turun dan siapkan minuman'. Laki-laki itu
berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya lebih malam lagi'. Kemudian
beliau bersabda, 'Turunlah dan siapkan minuman'. Laki-laki itu turun
dan membuatkan minuman pada kali ketiga. Rasulullah SAW minum
kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke timur dan bersabda,

'Apabila kamu telah melihat malam telah datang dari arah ini, maka

berbukalah orang yang berpuasa'."
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5298. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, 'Janganlah seruan Bilal -atau beliau mengatakan

'adzanrrya'- mencegah salah seorang dari kalian dari sahurnya.

Sesungguhnya dia menyeru -atau beliau mengatakan

'mengumandangkan sf,ssn'- untuk mengembalikan orang yang
shalat di antara kalian, dan tidaklah dia hendak mengatakan- seakan-

akan yang dia maksud adalah Subuh atau Fajar." Yazid pun

menampakkan kedua tangannya kemudian membentangkan salah

satunya dari yang lain.

/^r\,
;al",rr." t'' J;r'Jui;;6i'**;'-i ; #'St * *
a *y u )& r1-)L *;,tr *t, ffit F:{,
err* &'oitt yl r,+ b1\' a;t (G ,qt; At:ai'ti:35

'6j \t d'"; * ,Wt *) ,;;( *tj tG.'"--i J;
,,i; jt o,r, ;Ji,* >\" t1i ; i,W; fu

5299. Dari Abdunahman bin Hurmuz, aku mendengar Abu
Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang

bakhil (kikir) dan orang yang berinfak adalah seperti dua lakiJaki
yang memakai baju besi di sekitar dada hingga leher. Adapun orang
yang berinfbk, dia tidak menafl<ahkan sesuatu kecuali baju itu meluas

menutupi kulitnya hingga melindungi jari-jari tangannya dan

menutupi belakangnya. Sedangkan orang yang bakhil, setiap kali dia
tidak mau berinfak niscaya setiap mata rantai baju itu menempel di
tempatnya. Dia ingin meluaskannya, tetapi tidak dapat meluar."
Beliau pun mengisyaratkan dengan jari-jarinya ke tenggorokannya.

FATHUL BAARI _ 315

tt

F



Keterangan Hadits:

(Bab isyarat dalam talak dan perkara-perkara lain).
Maksudnya, dari segi hukum dan selainnya. Imam Bukhari
menyebutkan sejumlah riwayat yang mu'allaq dan maushul. Riwayat
pertama adalah "Ibnu Umar berkata...". lni adalah penggalan hadits
yang sudah disebutkan melalui sanad yang maushul pada pembahasan

tentang jenazah. Di dalamnya terdapat kisah Sa'ad bin tlbadah yang

disebutkan, gfJ, A :At t{-. aiJ-'6$!1 S'otan tetapi Allah menyiksa

dengan sebab ini", seraya mengisyaratkan kepada lisannya). Riwayat
kedua adalah "Ka'ab bin Malik berkata..." Ini juga penggalan hadits
yang telah disebutkan melalui sanad yang maushul dan di dalamnya

disebutkan, "Beliau mengisyaratkan agar mengambil separohnya."

Kemudian riwayat ketiga adalah perkataannya, "Asma' berkata...",
Maksudnya, Asma' binti Abu Bakar.

*i3t e *i *l; il' e'4t ur, lxooi SAW shatat pada

wahu gerhana). Hadits ini sudah disebutkan melalui sanad yang
maushul pada pembahasan tentang iman dengan redaksi, "Beliau

mengisyaratkan ke langit." Disebutkan juga, "Beliau mengisyaratkan

dengan kepalanya yang berarti 'ya'." Kemudian dinukil juga pada

pembahasan tentang shalat Gerhana pernyataan yang semakna dan

secara ringkas pada shalat atau sujud sahwi.

Riwayat keempat adalah perkataannya, "Anas berkata, 'Nabi

SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar maju'." Ia juga adalah

penggalan hadits Ibnu Abbas RA. Riwayat kelima perkataannya,

"Ibnu Abbas berkata...". Ia adalah bagian hadits yang sudah

disebutkan melalui sanad yar,g maushul pada pembahasan tentang

ilmu pada bab "Fatwa dengan Isyarat Tangan dan Kepala." Dalam

riwayat ini disebutkan, "Beliau mengisyaratkan dengan tangannya

yang berarti 'tidak mengapa'." Riwayat keenam adalah "Abu Qatadah
berkata...". Ini juga bagian hadits yang sudah dipaparkan melalui

sanad yang maushul pada bab "Orang yang Ihram tidak
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Mengisyaratkan kepada Hewan Buruan", pada pembahasan tentnag
haji. Di dalamnya disebutkan, "Memerintahkannya untuk
menangkapnya atau mengisyaratkan kepadanya." Sedangkan riwayat
keenam dinukil Imam Bukhari dari Abdullah bin Muhammad, dari
Abu Amir Abdul Malik bin Amr, dari Ibrahim, dari Khalid, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Abu Amir yang dimaksud adalah Al
Aqdi. Gurunya yang bernama Ibrahim sebagaimana yang ditegaskan
Al Mizzi adalah Ibnu Thahman. Sementara sebagian pensyarah
shahih Bukhari mengklaim bahwa dia adalah Abu Ishaq Al Fazari.
Namun, pendapat pertama lebih kuat. Al Ismaili meriwayatkannya
dari Yahya bin Abi Bukair, dari Ibrahim bin Thahman, dari Khalid Al
Hadzdza'. Hadits ini sudah disebutkan disertai penjelasannya pada
pembahasan tentang haji. Di dalamnya dikatakan, "setiap kali datang
ke sudut (hajar aswad) beliau mengisyaratkan dengan tangannya.,,

Riwayat kedelapan dinukil dari Musaddad, dari Bisyr bin Al
Mufadhdhal, dari salamah bin Alqamah, dari Muhammad bin Sirin,
dari Abu Hurairah RA. Kemudianzainab yang disebutkan pada akhir
hadits ini adalah zainab binti Jahsy, salah seorang ummul mukminin.

';r-,*. 'ribi ilJ, ,y (Seperti ini seraya membuat bilangan

sembilan puluh). Sudah disebutkan pada pembahasan tentang cerita
para nabi dan tanda kenabian secara maushul. Riwayat ini akan
disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan dengan
redaksi, ,*#r * l? A, W ,lt, ?W:1, o*y. ,*, (Betiau

membuat lingkaran dengan ibu jarinya dan jari sesudahnya, dan ia
adalah bentuk bilangan sembilan puluh). Akan disebutkan pula pada
pembahasan tentang fitnah dan cobaan dari hadits Abu Hurairah
dengan redaksi, 'ibr.'ribi (dan membuat bilangan sembilan puruh).

Hubungannya dengan judul bab bahwa membuat bilangan dengan
sifat khusus untuk angka tertentu menempati posisi isyarat yang
dipahami. Jika cukup dengan isyarat tanpa harus diucapkan meskipun
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pelakunya mampu, maka ini menunjukkan bahwa berpatokan pada

isyarat dari mereka yang tidak mampu berbicara, lebih diperbolehkan.

Riwayat kesembilan dikutip Imam Bukhari dari Musaddad,
dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Salamah bin Alqamah, dari
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA. Salamah bin Alqamah
adalah seorang syaikh yang terpercaya. Dia berasal dari Basrah.

Terkadang terjadi kesamaran dengan Maslamah bin Alqamah, karena
dia juga periwayat dari Basrah. Hanya saja di awal namanya terdapat

huruf mim. Maslamah ini berada di bawah Salamah bin Alqamah dari
segi tingkatan maupun kredibiltas terpercayanya.

9*. ,l,'it: (Beliau berkata dengan tangannya). Maksudnya,

mengisyaratkan dengan tangannya. Ini termasuk tempat penggunaan

kata qaala (berkata) dengan maksud perbuatan.

6:i;i-uti syst, &it i6 ,rb )Afri'tbil (Betiau metetakkan
.:ujung-ujung jarinya di tengah jari tengah dan kelingking. Kami

berkata, "Beliau menggambarkan singkatnya wahu itu"). Abu
Muslim Al Kujji menjelaskan dalam riwayatnya dari Musaddad (guru

Imam Bukhari), bahwa yang melakukan hal itu adalah Bisyr bin Al
Mufadhdhal (periwayatnya dari Salamah bin Alqamah). Atas dasar

ini, maka dalam perkataan Imam Bukhari ada bagian yang tidak
disebutkan secara redaksional. Dikatakan, maksud peletakan ujung-
ujung jari di tengah telapak tangan adalah untuk mengisyaratkan

bahwa waktu Jum'at berada di pertengahan hari Jum'at. Sementara

diletakkannya di jari kelingking sebagai isyarat bahwa ia berada di
akhir siang, karena kelingking adalah jari tangan yang terakhir.
Adapun pendapat-pendapat yang berkenaan dengan penentuan waktu
yang dimaksud sudah dipaparkan pada pembahasan tentang Jum'at.

Hadits kesembilan diriwayatkan knam Bukhari dari Al Uwaisi,
dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Hisyam bin
Zaid, dai Anas bin Malik. Al Uwaisi adalah Abdul AzizbinAbdullah
(guru Imam Bukhari). Imam Bukhari banyak mengutip riwayat
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darinya pada pembahasan tentang ilmu dan selainnya. Abu Nu'aim
menyebutkannya juga dalam kitab Al Mustakhraj dari Ya'qub bin
Sufyan, darinya. Pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan)

akan disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah disertai penjelasannya.

Riwayat kesebelas adalah hadits Ibnu Umar tentang fitnah.
Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan

cobaan. Dalam hadits ini disebutkan, 6$r J! jtr;u (Beliau

mengisyaratkan ke arah Masyriq).

Riwayat kedua belas adalah hadits Abdullah bin Abi Aufa
yang dinukil melalui Ali bin Abdillah, dari Jarir bin Abdul Hamid,
dari Abu Ishaq Asy-Syaibani.

,J, t1it, (Buatkan minuman untukku). Kata fajdah artinya

gerakkan tepung dengan kayu agar larut dalam air. Hal ini teleh
dijelaskan pada bab "Kapan Halal Berbuka bagi Orang yang Beruasa",
dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, pada pembahasan tentang puasa.

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, Jl.l\"6'ti j
g t (Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah

Masyriq).

Riwayat ketiga belas adalah hadits Abu Utsman -An-Nahdi-
dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini sudah dijelaskan pada bab "Adzarr
Sebelum Fajar", pada pembahasan tentang shalat. Hanya saja di
tempat itu disebutkan, "Beliau mengatakan, 'fajar"' tanpa ada

keraguan.

L-r- 'Ablt (Yazid menampakkan). Dia adalatr Ibnu Zurai',

periwayat hadits ini.

s|\t g, VLr:Ji1 "S ; 1X"*udian beliau menjulurkan yang

satunya dari yang lain). Pada pembahasan tentang adzan sudah

disebutkan cara lain. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan, Mt '6.Ji ,y.gt ';it 'A (Bukan fajar yang

.tr
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membentang, akan tetapi yang memaniang). Dari keterangan ini

tampak maksud isyarat tersebut.

Riwayat keempat belas dinukil dari Al-Laits, dari Ja'far bin

Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dail Abu Hurairah. Sanad

riwayat ini sudah disitir pada bagian awal pembahasan tentang zakat.

Kata illa maaddat (melainkan rnemanjang) berasal dari kata madd

(menjulur). Ibnu Baththal menyebutkannya dengan kata maarat

(melewati). Lalu dia menukil dari Khalil bahwa kata maara

-yamuuru- 
mauran artinya berulang-ulang.

Adapun kata, q" tii ; (dari bawah dua buah dada

keduanya), demikian dalam riwayat Abu Dzar dengan menggunakan

kata ganda. Adapun periwayat selainnya menukil dengan bentuk kata

jamak, $ts @"o1, dada'buah dada keduanya). [bw,t At-Tin berkata,

"Versi terakhir inilah yang benar, karena setiap laki-laki memiliki dua

buah dada, maka pada kedua orang itu terdapat empat buah dada."

Namun, riwayat yang menggunakan kata ganda juga tidak salah,

bahkan ada benarnya, yaitu kedua buah dada masing-masing mereka.

Kata tajinner boleh fibaca demikian, atau tuiinnz seperti yang

ditegaskan Ibnu At-Tin. Saya (Ibnu Hajar) katakan, versi inilah yang

tercantum dalam kebanyakan riwayat. Adapun hubungannya dengan

judul bab terdapat pada kalimat, * J\ 9'r!u. '#": (Beliau

m en gi sy ar atknn den g an t e lunj ukny a ke t en g go r o kanny a).

Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa

jika suatu isyarat dipahami, maka akan menempati posisi ucapan."

Namun, pemyataan ini diselisihi para ulama madzhab Hanafi pada

sebagian masalahnya. Barangkali Imam Bukhari hendak membantah

mereka dengan mengemukakan hadits-hadits di atas, dimana Nabi

SAW menempatkan isyarat dalam posisi ucapan. Apabila isyarat

diperbolehkan dalarn berbagai hukum agama, maka tentu bagi yang

tidak bisa berbicara lebih diperkenankan lagi. Ibnu Al Manayyar
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berkata, "Maksud Imam Bukhari bahwa isyarat tentang talak dan

selainnya dari orang bisu atau sepertinya yang dipahami darinya

substansi dan jumlahnya, maka dilaksanakan sebagaimana halnya

kata." Adapun yang tampak bagiku bahwa Imam Bukhari

menyebutkan judul bab ini serta hadits-haditsnya sebagai pembukaan

bagi pembahasan yang akan dia paparkan pada bab berikutnya

bersama mereka yang membedakan li'an orangbisu serta talaknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang isyarat yang bisa

dipahami. Adapun yang berkenaan dengan hukum-hukum Allah maka

mereka berkata, "Isyarat mencukupi meskipun dilakukan oleh yang

mampu berbicara." Sedangkan yang berkenaan dengan hak-hak

manusia seperti akad-akad, pengakuan, wasiat, dan yang sepertinya,

maka ulama berselisih tentang orang yang kaku lisannya. Pendapat

ketiga dari Abu Hanifah, yaitu meskipun tidak ada harapan dia

berbicara. Sementara dari sebagian ulama madzhab Hambali

disebutkan, "Meskipun bersambung dengan kematian." Pendapat

terakhir ini dikuatkan oleh Ath-Thahawi. Dari Al Auza'i dikatakan,

"Jika didahului perkataan." Kemudian dinukil dari Makhul, "Jika

seseorang berkata, 'Fulan merdeka', kemudian dia diam, lalu

dikatakan kepadanya, 'Dan fulan?', dia pun memberi isyarat, maka hal

itu dianggap sah." Mengenai orang yang mampu berbicara, maka

tidak sah baginya menggunakan isyarat, menurut mayoritas ulama.

Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal apakah isyarat bisa

menggantikan posisi niat. Misalnya, seseorang yang menceraikan

istrinya, lalu dikatakan kepadanya, "Talak berapa", dia pun memberi

isyarat dengan jarinya.
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25. Li'an

:f it+, A * it ffrs')i oi|'u";nt, ';r nr J';')

i:lrlr u;\t ;i tit; 1a2(at 62 tt€ i)t -15 jt-'*:^f
ht *'";r o\ ,j3J5k * *ri; :c*r'ri ire\'ri yE

/4t ,yf ,,9 J';';') cra,tlt ;;rt:'tt 1ei s *', ,lL

e oC U #'JF ,jtt ,ilt o:$it1 ,1* hr gdi ,pt ,yi,
I ,r,6r e.'Ju-t .ira;ti <,;r:y , *! t Jtss <b *i,
A \.c ,.1, si irvl":i o6 o>&s, oi V: ; 0",\) -o

. ,' o' , 
/ 

'
,'il'8,1>t(.. \l i)-?* v ;*iir ,Jd tf .b's *'$lt1 o>,bst n
U,S r',J'.l;)rj 'O>hr'p .lt', ,l&r\l )fry 'O>ti"tr U.tS

:Lv ,;i iJv r;l ,i;tt'r'u*et ,y, 
't 

; ?\t u.-s, .,y1,

ofrst'jr 6t o?\t ,-.,.t;.\'Jttj .erbUr\ 4 Zv\'$G
.:G yi-r i6 tr ?\r, u?\t:\t? Jq .Lj,*

Dan firman Allah, "Dan orang-orang yang menuduh isterinya
(berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai salcsi-saksi selain

diri mereka sendiri -hingga firman-Nya- termasuk orang-orang
yang benar." (Qs. An-Nuur [2\: 6) Apabila orang bisu menuduh

istrinya berzina melalui tulisan, isyarat tangan, atau tanda yang

diketahui, maka ia sama seperti orang yang berbicara, karena Nabi

SAW memperbolehkan memakai isyarat dalam hal-hal yang wajib. Ini
adalah pendapat sebagian penduduk Hljaz dan ahli ilmu. Allah
berfirman, "Maka Maryam menunjuk kepada analvtya. Mereka

berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang

322 - FATHUL BAARI



masih dalam ayunan?" (Qs. Maryam [l9l:29) Adh-Dhahhak berkata,
"Firman-Nya 'illaa ramza' bermakna kecuali dengan isyarat.',
Sebagian orang berkata, "Tidak ada hukuman (had) dan tidak pula
li'an." Kemudian dia mengklaim bahwa talak melalui turisan, isyarat,
atau tanda-tanda, dianggap sah. Padahal tidak ada perbedaan antara
talak dengan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina). Jika dia
berkata, "Tuduhan berzina tidak te{adi melainkan dengan perkataan",
maka dikatakan kepadanya, "Demikian juga dengan talak, tidak
diperbolehkan, kecuali dengan perkataan." Jika tidak, maka talak dan
tuduhan berzina menjadi batal, tidak sah. Begitu pula dengan
pembebasan budak. sama halnya dengan orang tuli melakukan li'an.
Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata, "Apabila seseorang berkata,
'Engkau ditalak' lalu dia mengisyaratkan dengan jari-jarinya, maka si
istri dipisahkan darinya dengan sebab isyaratnya." Ibrahim berkata,
"orang bisu jika menulis talak dengan tangannya maka mengikat
baginya." Hammad berkata, "orang bisu dan tuli bila mengisyaratkan
dengan kepalanya, maka hukumnya sah."

J;tiv irt *u!;';t ?'^fi"Urc;,\t r; ; *-.d
t;- t $G r.,t;!r ,r3 *€?i'ti ,;a, *'\t ,* !,
,tt ; 1[*\t * ;|irr1$'i ,;Lir i :JG .],t ,ti;
J"'"i .i+, ; d{ rlt n ,gt?t /. lat ;"&{
))t k G: :Ju i 9\ 6tlts 

,r*:;'; 
\ai }& *,

'"*tt;\t
5300. Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, sesungguhnya dia

mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tidakkah alru beritahukan kepada kami sebaik-baikpemukiman kaum
Anshar?' Mereka berkata, 'Baiklah wahai Rasulullah,. Beliau
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bersabda, 'Bani An-Najjar, kemudian sesudah mereka (yaitu) bani

.4bdul Asyhal, kemudian sesudah mereka (yaitu) bani Al Harits bin Al
Khazraj, kernudian sesudah mereka (yaitu) bani Sa'idah'. Lalu beliau

menggerakkan tangannya seraya menggenggam jari-jari tangannya.

Setelah itu beliau membuka jari-jan tangannya seperti orang yang

melempar dengan tangannya. Beliau bersabda, 'Pada setiap

pemukiman Anshar terdapat kebaikan'. "

hr Jy', -n2|Syilt * ; ,W a'^L; :pjll

5301. Abu Hazim berkata: Aku mendengarnya dari Sahal bin

Sa'ad As-Sa'idi (sahabat Rasulullah), dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Aku diutus dan hari kiamat seperti ini dari ini atau seperti

kedua ini", beliau menggandengkan antara jari telunjuk dan jari

tengah.

*i; h' eUtiu,i6'-i c\d; f ; G r
tlfi') $k ) ;,ss ;;6i,f" ui3;3 $k ) ti5;'frilt,'p.'t

/ c. / rra '' 
/ 

"' ', 
t-., a. . trcij+ _t t;:r. ;73 Ai;,t; ;',; J A r"Pj t*r. 4 t&i

SlOZ.Dari Jabalah bin Suhaim, aku mendengar Ibnu Umar

berkata: Nabi SAW bersabda, "Bulan itu seperti ini, ini, dan ini".
Maksudnya, tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda, 'Seperti ini,

ini, dan ini ', Maksudnya dua puluh sembilan hari. Satu kali beliau

mengatakan tiga puluh hari dan satu kali dua puluh sembilan hari.

lie
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o ,*r& rY'irt -U'o1t ,r^tit:Jv ::i^.- gri * ;V
z./o )lc z . / ,c o ,

i*,tltJJt ,2 q,nt ryri;a,\r.ti ;7 ui 6lc1' ,dtu-. V. ., t

.#),J*" gtUr:,lt 5'j {b;-*
5303. Dari Qais, dari Abu Mas'ud, dia berkata, ,,Nabi SAW

mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman; 'Keimanan ada di
sini', dua kali.' Ketahuilah, sesungguhnya kekasaran dan kekerasan
hati adalah ada pada para pemilik unta, dimana muncul dua tanduk
syetan, (yaitu) suku Rabi'ah dan Mudhar'."

.t* t i:i. tij
5304. Dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari bapaknya, dari

Sahal, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pemelihara anak yatim
seperti ini di surga. " Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan
jari tengah, lalu merenggangkan sedikit antara keduanya.

Keterangan Hadits:

(Bab Li'an). Kata li'an dianrbil dari kata al-la'n (laknat),
karena yang melakukan /i'an berkata, "Laknat Allah atasnya jika dia
termasuk orang-orang yang berdusta." Pemilihan kata la'n dan bukan
ghadhab (marah) dalam pemberian nzuna, dikarenakan ia adalatr
perkataan suami. Dia pula yang disebutkan lebih datrulu dalam ayat
dan yang pertama memulai proses li'an. Dalarn hal ini suami boleh
meralat (mencabut) ucapannya, sehingga gugur dari si perempuan,
tetapi tidak berlaku sebaliknya.
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Menurut salah satu pendapat, pemberian nama li'an

dikarenakan kata la'z berarti mengusir dan menjauhkan, sementara

kata lan bersekutu di antara keduanya. Hanya saja perempuan

dikhususkan dengan kata ghadhab (maruh), karena besarnya dosa

perbuatan itu jika dinisbatkan kepadanya. Apabila laki-laki berdusta

dalam proses li'an, maka maksimal yang terjadi adalah tuduhan

berzina. Namun, jika perempuan yang berdusta, maka dosanya lebih

besar, karena kedustaannya ini mencemari kesucian pemikahan dan

berakibat penisbatan anak kepada selain bapaknya. Akhirnya,

keharaman pun semakin meluas. Perwalian dan warisan ditetapkan

kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Li'aan, ilti'aan, dan

mulaa'anah memiliki makna yang sama. Mereka sepakat tentang

pensyariatan li'an, dan itu tidak diperbolehkan, kecuali melalui

pengecekan kebenarannya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat

tentang wajibnya hal itu terhadap suami. Namun, bila terbukti bahwa

anak yang ada padanya bukan berasal darinya, maka kewajibannya

semakin kuat.

<cd;frJr 
'u os 

"y -15 ,)l &tl3f oi:; u$t:> |ru,s ittr )V,
(Dan firman Allah, "Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka -

hingga firman-Nya- iika dia termasuk orang-orang yang benar.").

Demikian disebutkan mayoritas periwayat. Dalam riwayat Karimah,

ayat tersebut disebutkan secara keseluruhan. Seakan-akan Imam

Bukhari berpegang kepada cakupan umum firman Allah, tli
(melemparkan tuduhan). karena ia lebih umum, baik berupa kata

maupun isyarat yang dipatrami. Kemudian ulama selainnya berpegang

kepada hal tersebut untuk mendukung pandangan jumhur bahwa

dalam proses li'an siuarrri tidak disyaratkan untuk berkata, "Aku

melihatnya berzina." Tidak perlu pula menafikan kehamilan bila si

istri dalam keadaan hamil, atau menafikan anak jika sudah

melafuirkan, berbeda dengan pendapat Imam Malik. Bahkan cukup

dikatakan, "Dia telah berzina" atau "melakukan zina." Untuk

menguatkan hal ini, AUah telah mensyariatkan hukuman bagi yang
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menuduh perempuan berzina (ika dia bukan suami si perempuan),
dengan sekadar tuduhan semata. Kemudian Allah mensyariatkan li,an
dengan sebab tuduhan dari istri. Seandainya seorang laki-laki berkata
kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, "wahai pezina",
maka wajib ditegakkan hukuman orang yang menuduh berzina bagi
laki-laki itu. Demikian pula halnya dengan hukum li'an. Mereka
membantah pendapat madzhab Maliki dengan kesepakatan
pensyariatan li'an terhadap orang buta. Namun, Ibnu Al eishar
menjawab argumentasi ini dengan mengatakan bahwa syarat pada
orang buta hendaknya mengatakan, "Aku menyentuh kemaluan laki-
laki itu pada kemaluan istriku."

1;.e{,". iSQ ; ,\r 'Jiii tty @pabila orang bisu menuduh

istrinya berzina melalui tulisan). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan 76r.

u'J;i * ?nt & 4'Ll.jsrli * *r* ,qu )i t:at )i
f,t,Jr; iirerr jvi 1,ttau isyarat atau tandaianda ir"i diketahui,

maka ia seperti orang yang berbicara, karena Nabi SAW
memperbolehkan isyarat pada perkara-perkara yang wajib).
Maksudnya, dalam urusan-urusan yang diwaj ibkan.

#t ,Fii it*4r ,ft ,F lf 'y 
, (ni iadalah pendapat sebagian

ahli hijaz dan ahli ilmu). Maksudnya, ahli ilmu selain penduduk
Hijaz. Para ulama madzhab Hanafi menyelisihinya, dan demikian juga
Al Auza'i serta Ishaq. Ia juga merupakan riwayat dari Ahmad yang
dipilih sebagian ulama muta'akhirin.

(b #t e oe U &-.iS ,j,t A1 ct.art1 ,;w hr Sa,
(Allah berfirman, "Maka Maryam menunjuk kepada anahtya. Mereka
berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang
masih dalam ayunan? '). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Maimun
bin Mihran, dia berkata, ,r* J c,rrit ,t:-j t* * U ,1-;5. $,6 U

TATIIUL BAARI - 327



zbrltr o2 o; cr,v 6 db is,:-i ;ilr e I u '{Si'oi u}is $ti ,i'tls 'oi

(ketika mereka berkata kepada Maryam, "sungguh engkau telah

melakukan seuatu yang amat mungkar", maka Maryam

mengisyaratkan kepada Isa agar mereka berbicara dengannya.

Mereka pun berkata, "Engkau memerintahkan kami untuk berbicara

dengan orang dalam ayunan" sebagai tambahan atas apa yang

engkau datangkan daripada perkara yang menggemparkan'). Sisi

penetapan dalil bahwa Maryam bernadzar tidak akan berbicara, maka

dia berada dalam hukum orang yang bisu, lalu dia memberikan isyarat

yang dipahami, dan mereka mencukupkan dengan isyarat itu tanpa

mengulangi pertanyaan kepadanya, meskipun mereka mengingkari

apa yang diisyaratkannya. Disebutkan dalam hadits ubay bin Ka'ab

dan Anas bin Malik tentang makna firman-Nya dalam surah Maryam

ayat 26, 6? ,f ).'o\iJ ,;l $esungguhnya aku telah bernazar

berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah). Maksudnya, tidak

berbicara. Riwayat ini dikutip Ath-Thabarani dan selainnya.

ir,3t lt r7j ft tJr-.iajr 
'Sai 

Aan-ohahhak berkata, "Kata 'illa

ramzan' artinya kecuali dengan isyarat".). Riwayat ini dinukil

melalui sanad yangmaushul dart Abd bin Humaid dan Abu Hudzaifah

sehubungan dengan penafsiran Sufyan Ats-Tsauri. Adapun kata

keduanya darinya sehubungan firman Allah dalasm surah Aali Imraan

[3] ayat 41, r}i it $ * d$t # r b( elijT (Tandanya bagimu,

kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari,

kecuali dengan isyarat). Di sini, isyarat dikecualikan dari perkataan,

yang menunjukkan bahwa isyarat memiliki hukum yang sama dengan

perkataan. A1 Karmani mengemukakan pendapat yang ganjil seraya

berkata, "Adh-Dhahhak adalah Ibnu Syarahil Al Hamadani." Namun,

pemyataan ini tidak tepat, karena yang masyhur sebagai atrli tafsir

adalah Ibnu Muzahim. Kemudian atsar tetsebut telah ditemukan

disertai penegasan bahwa yang dimaksud adalah Ibnu Muzahim.

Adapun Ibnu Syarahil --{an biasa juga disebut Ibnu Syurahbil-
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tergolong tabi'in. namun, para ulama tidak menukil tentang tafsir

darinya, bahkan dalam Shahih Bukhari dia hanya memiliki dua hadits,

salah satunya pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an, dan

yang lain pada pembahasan tentang perintah bertaubat kepada orang-

orang murtad. Keduanya berasal dari riwayatnya dari Abu Sa'id Al
Khudri. Dia berkata, " Ar - Ramz artinya i syarat. "

OA,li 3r; f ,6r ',-*.'Jtlj (Sebagian orang berkata, "Tidak

ada hukuman [hadJ dan tidak ada li'an").Maksudnya, melalui isyarat

dari orang yang tuli dan selainnya.

\E :wl \i bc;l. if y4 Oxi.lr 'oi 'A t Kemuaian dia

mengklaim bahwa talak dengan perantara tulisan, isyarat, atau

tanda-tanda adalah sah). Demikian yang dinukil Abu Dzar. Adapun

ulama selainnya menyebutkan, "Sesungguhnya talak dengan perantara

tulisan...".
.., , .1,

Oj L)J.Ott OlhJl j"{ .,-"JJ

t *, i, ')r;- ijiry.fur 'U,k giaak ada perbedaan antara talak dan

qazdaf [menuduh orang lain berzinaJ. Jika dia berkata, "Tuduhan

berzina tidak terjadi kecuali dengan perantara ucapan", maka

dikatakan, "Demikian juga talak tidak terjadi kecuali dengan

perantara ucapan"). Maksudnya, engkau menyetujui keabsahan

isyarat dalam qadzaf, maka hal serupa menjadi konsekuensi dalam

perkara li'an danhukuman (hadd).

tuduhan berzina menjadi batal. Demikian juga halnya dengan

pembebasan budak). Maksudnya, entah menjadikan isyarat sebagai

pedoman dalam semua perkara itu atau tidak menjadikannya sebagai

pedoman. Maka isyarat tidak dapat dijadikan landasan dalam semua

persoalan, karena membedakan keduanya tanpa dalil merupakan klaim
semata. Sebagian ulama madzhab Hanafi menyetujui Imam Bukhari

dalam masalah ini. Mereka berkata, "Menurut analogi (qiyas) adalah

d'U fK, u ir1 r uiiir 'J,l'oti
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rnembatalkan semuanya. Namun, kami mengamalkannya pada selain

li'an dan hukuman (hadd) atas dasar istifosaan (menganggap baik)."
Sebagian mereka berkata, "Kami tidak mengamalkannya dalam
masalah li'an dan hukuman (hadd) karena adanya syubhat. Dala hal
ini membutuhkan kepastian yang tegas, seperti halnya menuduh orang
lain berbuat zina yang tidak cukup dengan isyarat, karena dianggap
tidak tegas. Inilah patokan sebagian ulama madzhab Hambali dan

selain mereka yang menyetujui pendapat ulama madzhab Maliki.
Namun, argumentasi mereka ditolak Ibnu At-Tin dengan alasan

bahwa letak permasalahannya adalah pada isyarat yang dipahami dan
jelas sehingga dan tidak menimbulkan keraguan.

Di antara dalil mereka, adalah bahwa tuduhan berzina
berkaitan dengan penegasan berzina. Buktinya, seseorang yang

berkata kepada orang lain, "Engkau telah melakukan hubungan intim
yang haram", maka hal ini tidak termasuk tuduhan berzina, karena
mungkin yang dimaksud melakukan hubungan intim yang syubhat,
hanya saja yang berbicara meyakininya sebagai perkara yang haram.

Sementara isyarat tidak dapat memperjelas perbedaan kedua makna
tersebut. Oleh karena itu, hukuman (hadA tidak boleh dilakukan
hanya berdasarkan pernyataan sindiran. Ibnu Al Qishar membantah
mereka dengan alasan pengesahan tuduhan zina menggunakan selain
bahasa Arab. Namun, sanggahan ini lemah. Sebagian lagi membantah
dengan mengemukakan masalah pembunuhan, karena pembunuhan

dibagi menjadi pembunuhan yang disengaja, mirip disengaja, dan

tidak disengaja (salah), semua ini dapat dipisahkan berdasarkan

isyarat, dan ini cukup kuat dan berdasar.

Mereka berhujjah pula bahwa li'an adalah kesaksian,

sementara kesaksian orang bisu ditolak berdasarkan Uma'. Namun, hal
ini dibantah bahwa Imam Malik menyebutkan tentang diterimnya
kesaksian orang bisu, maka dalam hal ini tidak ada ijma'. Begitu pula
li'an menurut kebanyakan ulama adalah sumpah seperti yang akan

dijelaskan.
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b* g\r A,k: (Demikian pula orang tuli melakukan li'an).

Maksudnya, jika diisyaratkan kepadanya hingga dia paham. Al
Muhallab berkata, "Dalam hal ini terdapat kemusykilan. Namun,
kemusykilan ini mungkin hilang dengan mengulang-ulangi isyarat
kepadanya hingga dipahami bahwa dia telah mengetahui perkara yang
dimaksud." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengetahui bahwa dia telah
mengetahui persoalan adalah masalah yang mudah, sebab hal itu dapat

diketahui dari ucapannya.

yrs\.+ A *rau,it3ii "dtb *:1',5'6 $t:;t$') i/tur Sv1 6esy-

Sya'bi dan Qatadah berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Engkau

ditalak' lalu dia mengisyaratkan dengan jari-jarinya, maka istrinya
dipisahkan darinya dengan sebab isyaratnya). Riwayat ini dikutip
Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang maushul, "Asy-Sya'bi ditanya
tentang seseorang yang ditanya, 'Apakah engkau menceraikan
istrimu?' lalu dia mengisyaratkan dengan empat jari tangannya tanpa
berbicara, maka dia pun memisahkannya dengan istrinya." Ibnu At-
Tin berkata, "Maknanya, dia mengungkapkan jumlah yang
diniatkannya melalui isyarat, maka mereka pun memberlakukan hal
itu."

Ui ,l"r O)tialr '*E tll. ai\t ,',,;itJ.l.561 gOrahim berkata,

"Orang bisu bila menulis talak dengan tangannya, maka itu
mengikatnya (sah)"). Riwayat ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah
melalui sanad yang maushul. Al Atsram meriwayatkannya juga dari
Ibnu Abi Syaibatr seperti di atas. Abdtnazzaq meriwayatkan,
"Seseorang menulis talak tanpa mengucapkannya, maka dia
menganggapnya mengikat bagi orang itu." Ibnu At-Tin menukil dari
Malik bahwa orang bisu bila menulis talak atau meniatkannya, maka
itu mengikat baginya. Namun, menurut Asy-Sya'bi tidak dianggap
sebagai talak. Maksudnya, kedua hal itu secara tersendiri tidak
dianggap sebagai talak. Adapun bila dikumpulkan, maka menurut
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Asy-Syaf i, dianggap sebagai talak, baik pelakunya bisa berbicara

atau bisu.

:A *iyr i,i i,t ?\ti a?\t :"5ti,'Jtli (Hammad berkata,

"Orang bisu dan tuli jika mengisyaratkan dengan kepalanya, maka

duperbolehkan [sah] "). Dia adalah Hammad bin Abi Sulaiman (guru

Abu Hanifah). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mematahkan

argumentasi para ulama Kufah dengan mengutip perkataan syaikh

mereka. Namun, pembolehan itu berlaku jika isyarat dengan kepala

sesuai jawaban apa yang ditanyakan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini lima

hadits yang berkaitan dengan isyarat.

Hadits pertama, hadits Anas tentang keutamaan pemukiman-

pemukiman Anshar. Penjelasannya sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang keutamaan. Imam Bukhari menyebutkannya di

tempat itu melalui jalur lain dari Anas, dari Abu Usaid As-Sa'idi.

Sementara di tempat ini, dia mengutipnya dari Anas tanpa perantara.

Namun, kedua jalur ini shahih. Pada riwayat Anas ini terdapat

tambahan kata 'isyarat' dan ia tidak ditemukan dalam riwayat Abu

Usaid. Namun, dalam riwayat Abu Usaid terdapat tambahan berupa

kisah Sa'ad bin Ubadah seperti terdahulu. Adapun yang dimaksudkan

dari hadits di tempat ini adalah kata, "Kemudian beliau

mengisyaratkan dengan tangannya seraya menggenggam jari-jari

tangannya lalu membukanya seperti orang yang melemparkan sesuatu

dengan tangannya." Di sini terdapat penggunaan isyarat yang

dipahami diiringi dengan ucapan. Adapun pernyataannya, "Seperti

orang yang melemparkan sesuafu dengan tangannya", artinya seperti

orang yang memegang sesuatu dengan tangarurya sehingga

menggenggam j arinya-j arinya dan kemudian melernparkannya hingga

tersebar.

l)b fi 
'SA 

6Ou Hazim berknta). Demikian dalam catatan

Imam Bukhari. Al Isma'ili meriwayatkannya melalui dua jalur dari
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Sufyan, "Dari Abu Hazim." Namun, Al Humaidi menegaskan dalam

riwayatnya dari Sufyan bahwa Abu Hazim menceritakan langsung.

Dalam riwayatnya disebutkan, "Abu Hazim menceritakan kepada

kami, sesungguhnya dia mendengar Sahal." Riwayat ini disebutkan

Abu Nu'aim.

,FW li lp'ga g# (Seperti ini dari ini atau seperti kedua ini).

Ini adalah keraguan dari periwayat. Al Humaidi hanya menyebutkan,

"Seperti ini dari ini."

y.u:LrA:' tAii OIt @an beliau memisahkan dan S{yan

mengisyaratkan dengan j ari t elunj uk). Penj elasannya akan disebutkan

secara lengkap pada pembahasan tentang kelembutan hati. Al
Karmani berkata, "Telah berlalu sejak hari pengutusan beliau SAW
hingga hari kita ini 

-tahun 767 H- selama 780 tahun, lalu
bagaimana hingga dikatakan dekat?" Al Khaththabi memberi jawaban

bahwa yang dimaksud adalah waktu tersisa dibandingkan waktu yang

telah berlalu, seperti kelebihan jari tengah atas jari telunjuk. Saya

(Ibnu Hajar) katakan, "Pembahasan tentang ini akan dijelaskan pada

tempat yang telah saya sitir di atas."

Hadits ketiga, hadits Ibnu Umar, "Bulan seperti ini, dan seperti

ini, dan seperti ini" yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang

puasa.

Hadits keempat, hadits Abu Mas'ud (Uqbah bin Amr). Dalam

riwayat Al Qabisi dan Al Kasymihani disebutkan, "Ibnu Mas'ud."
Iyadh berkata, "Hal ini keliru." Benarlah apa yang dia katakan. Sudah

disebutkan juga seperti itu pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan, keutamaan, dan peperangan, melalu beberapa jalur dari

Ismail (Ibnu Abu Khalid), dari Qais (Ibnu Abi Hazim). Pada

pembahasan tentnag awal mula penciptaan ditegaskan tentang

namanya. Adapun katanya, "Qais menceritakan kepadaku, dari Uqbah

bin Amr Abu Mas'ud." Adapun penjelasannya sudah dipaparkan

ketika menjelaskan Jin pada pembahasan tentang awal mula
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penciptaan. Sementara penjelasannya yang lain disebutkan pada awal

pembahasan tentang keutamaan.

Hadits kelima, hadits Sahal tentang keutamaan orang yang

memelihara anak yatim. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang adab. Kata dalam riwayat ini, bissabbaabah,

dalam kutipan Al Kasymihani disebutkan, bissabbaahah, nam'tn

keduanya semakna, yaitu jari telunjuk.

26. Apabila Seseorang Menyindir dengan Cara Menalikan Anak

*a?', * dt,Jt;;Lii;; e,i *,$t i *,f
f-.,I,,)' ';r ri,r';, i[r- .'r;i f* arli il 

'J';, 
U i)w *:

,tli sor\i', W# 'i6 .',", i,:u tStSi \1 :Jtt .g :Jv
' . o / c z , ,1.

.'^L j rt^'fi.t ,p iJv .ii's'^;j ,tr lv l',); 
"fu 

,iu .4
5035. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah,

sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan

berkata, "Wahai Rasulullah, anakku lahir berkulit hitam." Beliau

SAW bertanya, "Apakah engkau memiliki unta?" Dia menjawab,

"Benar!" Beliau bersabda, "Apakah warna kulitnya?" Dia menjawab,

"Merah." Beliau bertanya kembali, "Apakah ada warna kemerahan?"

Dia menjawab, "Benar!" Beliau bertanya, "Darimanakah asal warna

itu?" Dia menjawab, "Barangkali dipengaruhi leluhumya." Beliau

menjawab, "Barangkali analonu ini dipengaruhi hal itu."

@:
(Bab apabila seseorang menyindir dengan cara menafikan

anak). Kata arradha berusal dai ta'riidh (sindiran). Maksudnya,
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menyebutkan sesuatu, tetapi yang dipahami adalah maksud lain yang

tidak disebutkan dalam kalimat. Berbeda dengan kinayah (kiasan), ia

adalah menyebutkan sesuatu dengan selain kata yang digunakan

untuknya, tetapi bisa menggantikan posisinya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada pembahasan

tentang hudud pada bab tentang sindiran. Seakan-akan dia

menyimpulkannya dari kata di sebagian jalumya, "Menyindir dengan

penafiannya." Ibnu Al Manayyar mengkritik seraya berkata,

"Penyebutan judul'sindiran' setelah'isyarat' dikarenakan keduanya

sama-sama memberi pemahaman tentang suatu maksud. Namun,

perkataan Imam Bukhari memberi asumsi peniadaan hukum sindiran,

sehingga terjadi kontradiksi madzhabnya dalam masalah isyarat."

Jawaban untuk kritikan ini adalah, "Isyarat yang diperhitungkan

adalah yang tidak dipahami darinya selain makna yang dimaksud,

berbeda dengan sindiran yang memiliki beberapa kemungkinan, baik

sebagiannya kuat atau setara, maka keduanya berbeda.

Imam Syaf i berkata dalam trtab Al Umm, "Makna zhahir

perkataan orang Arab badui itu adalah dia menuduh istrinya telah

menyeleweng. Namun, karena perkataannya memiliki makna lain

selain tuduhan zina, maka Nabi SAW tidak memasukkannya dalam

kasus tuduhan berzina. Hal ini menunjukkan tidak ada hukuman

(hadd) dalam kasus sindiran. Di antara perkara yang menunjukkan

bahwa sindiran tidak disejajarkan dengan hukum pernyataan terang-

terangan adalah diperbolehkannya meminang wanita dalam masa

iddah dengan cara sindiran, karena jika dilakukan dengan terang-

terangan, maka tidak diperbolehkan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya bin

Qaza'ah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab,

dari Abu Hurairah RA. Pada sanad iru disebutkan, "Dari Ibnu

Syihab", sementara Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini dikutip Abu

Mush'ab di kitab Al Muwaththa' dari Malik, lalu diikutip sejumlah

periwayat di luar kitab Al Muwaththa'. Kemudian dia mengutipnya
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melalui riwayat Muhammad bin Al Hasan dari Malik, "Az-Zuhi
menceritakan kepada kami." Sementara dari Abdullah bin Muhammad

bin Asma' dikatakan dari Malik. Lalu dari Ibnu Wahab disebutkan,

"Ibnu Abi Dzi'b dan Malik mengabarkan kepadaku, keduanya dari

Ibnu Syihab." Jalur riwayat Ibnu Wahab ini dinukil Abu Daud.

'o?i eit i. Ea bi 6rtungguhnya Sa'id bin Al Musayyab

mengabarkan kepadanyal. Demikian yang dikutip mayoritas murid-

murid Az-Zuhn. Namun, Yunus menyelisihi mereka, karena dia

mengutip melaluinya dari Abu salamah, dari Abu Hurairah. Pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Kitab dan Sunnah

melalui Ibnu Wahab, darinya. Ia merupakan sikap Imam Bukhari

bahwa riwayat itu dinukil Az-7,uhi dari Sa'id dan Abu Salamah

sekaligus. Sikapnya ini kemudian disetujui Imam Muslim. Kemudian

pandangan ini dikuatkan riwayat Yahya bin Adh-Dhahhak dari Al
Atza'i dari Az-Zuhi dari keduanya. Namun, Ad-Daruquthni

menyatakan bahwa yang akurat adalah riwayat Malik dan yang

mengikutinya. Pandangan ini dipahami sebagai penggunaan metode

tarjih (memilih yang lebih kuat). Adapun metode iam'
(penggabungan) adalah yang ditempuh Imam Bukhari. Turut

menguatkannya bahwa Aqil meriwayatkannya dai Az-Zuhri, "Sampai

berita kepada kami dari Abu Hurairah". Ini memberi asumsi bahwa

dia menerima riwayat yang dimaksud bukan hanya dari satu orang.

&) * i' ,p 4t ,;1 >tzt'oi (sesungguhnya seorang taki-

laki datang kepada Nabi SAL\). Dalam riwayat Abu Mush'ab

disebutkan, 
tsrt?i oC ls"orong Arab badui datang). Demikian juga

akan disebutkan pada pembahasan tentang fuudud (hukuman) dari

Ismail bin Abi Uwais dari Malik. Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan, *.l.t f1 n ht ,E (seorang laki-laki dari penduduk

pedusunan datang). Demikian juga dalam riwayat Asyhab dari malik

yang dikutip Ad-Daruquthni. Kemudian dalam riwayat Ibnu Wahab
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yang dikutip Abu Daud, \t? €.',y *r?i lst 6"rungguhnya seorang

Arab badui dari bani Fazarah). Serupa dengannya dalam riwayat
Muslim dan para penulis kitab-kitab sunan melalui riwayat Sufyan
bin Uyainah dari Ibnu Syihab. Nama Arab badui yang dimaksud
adalah Dhamdham bin Qatadah sebagaimana haditsnya dikutip Abdul
Ghina bin Sa'id dalam kitabnya Al Mubhamaat melalui jalur euthbah
binti Amr bin Harm bahwa Madluk menceritakan kepadanya,
"Sesungguhnya anak Dhamdham bin Qatadah dari perempuan bani
Ajl lahir dengan kulit hitam. Dia mengadukan perkara itu kepada Nabi
SAW, maka beliau bertanya,"Apakah engkau memiliki unta?"

Pt * tO' ..,l2 ,it ,;i (Datang kepada Nabi SAW:). Datam

riwayat Ibnu Abi Dzi'b disebutkan , '{t * ht & du, Lr @io

berkata dengan suara keras di depan Nabi SAW).

":ri ?r,b ..J_ 
'r)) nirr JAi 6- ,Jut (Dia berkata, 'Wahai

Rasulullah, sungguh istriku melahirkan anak berkulit hitam"). saya
belum menemukan keterangan tentang nama perempuan yang
dimaksud dan tidak pula tentang nama anaknya. Dalam riwayat yunus

diberi tambahan, '^ffJi ,;p (dan aku mengingkarinya). Maksudnya,

aku mengingkarinya dengan hatiku. Bukan berarti dia mengingkari
status anak itu sebagai anaknya melalui lisannya, karena jika demikian
niscaya tergolong penafian anak secara terang-terangan dan bukan lagi
sekadar sindiran. Sisi sindiran di sini bahwa dia mengatakan "anak
berkulit hitam". Maksudnya, aku seorang yang berkulit putih lalu
bagaimana anak itu bisa berasal dariku? Dalam riwayat Ma'mar dari
Az-Zuhi yang dikutip Imam Muslim disebutkan, 'oi. 

rf l *'$t
U- @ia saat itu mengajuknn untuk menafiknnnya). Dari keterangan

ini disimpulkan bahwa sindiran dalam perkara tuduhan berzina tidak
dianggap sebagai kasus tuduhan beruina. Demikian menurut jumhur
ulama. Imam Syaf i berdalil pula dengan hadits ini untuk mendukung
pandangan tersebut. Namun, menurut para ulama madzhab Maliki
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bahwa sindiran tersebut mewajibkan adanya hukuman (hadd) selama

bisa dipahami. Mereka menjawab hadits ini sebagaimana akan

dijelaskan pada akhir pembahasan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdalil dengan hadits di atas

untuk mendukung pandangan jumhur perlu ditinjau kembali, sebab

orang yang minta fatwa tidak wajib mendapatkan hadd (hukuman)

dan tidak pula hukuman peringatan (ta'zir)." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, pernyataan ini juga perlu diteliti, karena terkadang seseorang

minta fatwa dengan kata yang berkonsekuensi tuduhan berzina dan

terkadang tidak demikian. Contoh bagi yang pertama seperti

seseorang mengatakan, "Apabila suami seorang perempuan berkulit
putih, tetapi dia melahirkan anak yang berkulit hitam, maka apakah

hukumnya?" Sedangkan contoh bagi kasus kedua seperti seseorang

mengatakan, "Sungguh istriku melahirkan anak yang berkulit hitam

dan aku berkulit putih", maka hal ini dianggap sebagai sindiran. Atau

misalnya dia menambahkan, "Dia telah betzina", maka dianggap

sebagai tuduhan secara terang-terangan. Adapun yang disebutkan pada

hadits di atas termasuk jenis kedua, maka tetap bisa dijadikan dalil
untuk pendapat jumhur.

Al Khaththabi bahkan menyitir pendapat yang bertolak

belakang dengan keterangan di atas. Dia berkata, "Tidak ada sanksi

bagi suami yang menyatakan dengan tegas bahwa anak yang

dilahirkan istrinya bukan berasal darinya, karena mungkin saja yang

dimaksud adalah istrinya melakukan hubungan intim atas dasar

syubhat, atau anak itu berasal dari suaminya terdahulu selama hal ini
memungkinkan.

";, :dtt q$i t
warnanya?" Dia menjawab, "Merah'). Dalam riwayat Muhammad

bin Mush'ab dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, i6
Wj (dia menjawab, "putih kemerah-merahan"). Kata armak ini



sebenarnya sudah ditafsirkan ketika membahas hadits unta Jabir pada

pembahasan tentang syarat-syarat.

,.,"iq")i b W J, Jtt (Apakah ada padanya warna merah

kecoklatan?). Kata auraq sama dengan pola kata ahmar (merah).

6tI W.'tt1 lsrrurggrhnya padanya terdapat warna merah

kecoklatan). Kata wurq sarna dengan pola kata humr. Auraq artinya

sesuatu yang ada warna hitamnya, tetapi tidak pekat bahkan lebih

condong kepada warna debu. Oleh karena itu, burung merpati biasa

disebut warqaa'.

|,r)i jtt (Darimanakah yang demikian itu?). Maksudnya,

darimana datangnya warna yang menyelisihi induknya itu? Apakah

disebabkan pejantan yang membuahi induknya, ataukah karena hal

lain?
f-. 1.., n,.a
Ot -rej jil (Barangkali dipengaruhi oleh leluhurnya). Dalam

riwayat Karimah disebutkan, 'oii (barangkali ia), dan ini tidak

menimbulkan kemusykilan, berbeda dengan versi pertama.

Maksudnya, barangkali leluhurnya telah mempengaruhinya. Ash-
Shaghani berkata, "Mungkin pada catatan sumbemya menggunakan

kata, &j (barangkali ia), laht huruf ha' terhapus saat penyalinan

naskah. Ibnu Malik mencoba mendudukkan permasalahan dengan

mengemukakan kemungkinan bahwa kata ganti tersebut dihapus.

Pandangan ini dikuatkan keterangan dalam riwayat Karimah.
Maknanya, kemungkinan pada leluhur (gen)nya terdapat yang

memiliki kulit seperti itu, lalu ia mempengaruhi keturunannya untuk
menyerupai wama kulitnya. Sementara Ad-Dawudi mengklaimkata la
'alla di tempat ini bermakna tahqiiq (perealisasian).

b1 r.ra ulS.r'rvtl- ),6 lBarangkali analonu ini telah dipengaruhi

hal itu). Demikian dalam riwayat Abu Dzar dengan menghapus

subjeknya. Adapun selainnya mengutip dengan kata, Ag bj 1U
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rlipengaruhi teluhur). Demikian pula dalam riwayat-riwayat lainnya.

Maksud kata'irq adalah asal usul nasab, diserupakan dengan 'irq asy-

syajar (akar pohon). Di antaranya perkataan mereka, "Fulan ariiqun

fil ashalah", artinya fulan memiliki asal usul yang baik. Begitu pula

perkataan mereka 'fulan mu'arraqun fil karam au al-la'um", artinya

fulan memiliki asal usul dalam hal kedermawanan atau kebejatan.

Adapun asal kata an-naza'adalah menarik, dan terkadang digunakan

dengan arti condong. Di antaranya apa yang terdapat dalam kisah

Abdullah bin Salam ketika ditanya tentang kemiripan seorang anak

dengan bapaknya atau ibunya, ii Ji'ti *i Ji Lt (d.ia condong

kepada bapahtya atau kepada ibunya).

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Membuat perumpamaan dan menyerupakan sesuatu yang tidak

diketahui dengan yang diketahui untuk memudahkan

pematraman.

2. Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan

menggunakan qiyas (analogi). Al Khaththabi berkata, "la

merupakan asal pada qiyas syabah (analogi yang menekankan

pada kemiripan)." Sementara Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam

hadits ini terdapat dalil tentang pengesahan qiyas dan

berpedoman kepada hal-hal serupa." Namun, Ibnu Daqiq Al Id

tidak mengemukakan pendapat dalam masalah ini seraya

berkata, "Ini adalah penyerupaan dalam sesuatu yang nyata'

Sementara perselisihan berkenaan dengan penyerupaan dalam

hukum-hukum syar'i dari satu jalur yang kuat."

3. Suami tidak boleh menafikan status anaknya hanya

berdasarkan prasangka.

4. Seorang anak dinisbatkan kepada bapaknya meski terdapat

perbedaan warna kulit antara keduanya. Al Qurthubi berkata
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5.

6.

7.

8.

mengikuti Ibnu Rusyd, "Tidak ada perbedaan bahwa tidak

dihalalkan menafikan anak dengan sebab perbedaan warna

kulit yang tidak mencolok, seperti hitam dan coklat. Begitu
pula antara wama putih dan hitam jika si suami telah mengaku

menggauli istrinya sebelum berlalu masa istibra' (kepastian

kosongnya rahim dari janin)." Seakan-akan yang dia

maksudkan adalah dalam madzhabnya, karena sesungguhnya

perbedaan mengenai masalah ini terdapat dalam madzhab

Syaf i disertai perincian. Mereka berkata, "Jika tidak ada

faktor-faktor lain yang menunjukkan si istri telah berzina,

maka anak tidak boleh dinafikan. Namun, jika suami menuduh

istrinya telah berzina dengan seseorang, lalu anak yang lahir
sama dengan warna kulit laki-laki itu, maka diperbolehkan

menafikan anak menurut pendapat yang benar." Dalam hadits

Ibnu Abbas yang akan disebutkan pada pembahasan li'an
terdapat keterangan yang menguatkan pandangan ini. Menurut
madzhab Hanbali, suami boleh menafikan status anak secara

mutlak jika ada faktor-faktor tertentu yang mengindikasikan
bahwa istrinya telah berzina. Adapun jika tidak ada faktor-
faktor tersebut, maka masih diperselisihkan. Hal ini
merupakan kebalikan urutan perselisihan dalam madzhab

Syafi'i.

Mendahulukan hukum untuk suami yang sah dibandingkan

asumsi yang timbul akibat perbedaan warna kulit.

Sikap hati-hati dalam masalah nasab dan menetapkan keadaan

nasab sebagaimana zhahimya selama memungkinkan.

Larangan membuktikan dugaan buruk.

Al Qurthubi berkata, "Dari hadits ini disimpulkan larangan

tasalsul (perkara yang berantai dan tidak berakhir), dan hal-hal
baru meskipun bersandar kepada yang awal dan tidak baru."

FATHUL BAARI - 341



9. Sindiran yang berindikasi qadzaf (tuduhan berbuat zina) tidak
diberi sanksi hukuman qadzaf hingga hal itu dinyatakan

terang-terangan, berbeda dengan pendapat para ulama

madzhab Maliki. Namun, sebagian ulama madzhab Maliki
menjawab bahwa sindiran yang wajib digolongkan kasus

tuduhan berzina adalah yang dipahami darinya tuduhan

berzina sebagaimana yang dipahami dari penyataan terang-

terangan. Sementara hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah

untuk menolak hal itu. karena pelaku dalam hadits tidak

bermaksud melakukan tuduhan. Bahkan dia datang bertanya

dan minta fat'wa tentang hukum kecurigaan yang dialaminya.

Ketika Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan, maka dia

pun menerimanya." Al Muhallab berkata, "Sindiran dalam

konteks pertanyaan, tidak dapat dijatuhi sanksi. Bahkan

hukuman (hadd) hanya berlaku pada sindiran yang diucapkan

berhadap-hadapan dan dalam konteks cacian. Ibnu Al
Manayyarberkata, "Perbedaan antara suami dan laki-laki yang

bukan suami adalah bahwa selain suami hanya bermaksud

menyakiti semata. Sementara suami bisa ditolelir jika
dihubungkan dengan pemeliharaan nasab."

27. Memerintahkan para Pelaku Li'an untuk Bersumpah

t.. 1.4i, all
!, c. c/

qst?1 at P f

^iLi,; iz'srt) 9_

i:lrrt ,-ui l;,\r ,: >,*, Li
,z taz.-ai a!.?. .

.t^6+ oj t *S

il:'.L
?t)
t#:v

5306. Dari Nafi', dari Abdullah RA, sesungguhnya seorang

laki-laki dari kalangan Anshar menuduh istrinya telah berzina, maka

Nabi SAW memerintahkan keduanya untuk bersumpah, kemudian

beliau memisahkan antara keduanya.
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Keterangan Hadits:

(Bab memerintahkan para pelaku li'an untuk bersumpah).

Disebutkan hadits Ibnu Umar dari riwayat Juwairiyah bin Asma', dari

Nafi' secara ringkas dengan kata,64ilLii (memerintahkan keduanya

bersumpah). Demikian juga akan disebutkan setelah enam bab dari

Ubaidillah bin Umar dari Nafi'. Sudah disebutkan pada tafsir surah

An-Nuur melalui jalur lain dari Ubaidillah bin LJmar, ,f : tfr. *l
al'yt1 petiau melakukan proses li'an antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan). Maksud memerintahkan bersumpah di tempat

ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat li'an. Hal ini drjadikan dalil
oleh mereka yang berpendapat bahwa li'an adalah sumpah, seperti

pendapat Malik, Syaf i, dan Jumhur ulama. Abu Hanifah berkata,

"Li'an adalah kesaksian." Ini pula termasuk salah satu pandangan para

ulama madzhab Syaf i. Sebagian mengatakan ia adalah kesaksian
yang memiliki kemiripan dengan sumpah. Bahkan pendapat lain
mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata,

"Li'an tidak tergolong sumpah dan tidak pula kesaksian." Dampak

perbedaan ini adalah bahwa li'an disyaiatkan antara pasangan suami-

istri, baik keduanya muslim atau kafir, merdeka atau budak, adil atau

fasik, jika dikatakan bahwa ia adalah sumpah. Barangsiapa yang

sumpahnya sah, maka sah pula li'an-nya. Menurut sebagian ulama,

li'an tidak dianggap sah, kecuali dilakukan pasangan suami-istri yang

merdeka dan muslim, karena li'an adalah kesaksian yang tidak

diterima dari mereka yang dijatuhi hukuman dalam kasus tuduhan

berzina. Hadits di atas menjadi dalil pendapat pertama, karena

periwayat telatr menyamakan antara li'an dan sumpah. Hal ini
dikuatkan bahwa sumpah adalah sesuatu yang menunjukkan motivasi,

larangan, atau memperjelas berita. Sementara li'an memiliki makna-

makna tersebut. Perhatikan sabda Nabi SAW di sebagian jalur hadits

Ibnu Abbas, pt:t €tt u; Jt ,C;us ;\ $ lr ttl i .fiir iirq ijlil
(Beliau bersabda kepadanya, "Bersumpahlah atas nama Allah yang
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tidak ada sesembahan kecuali Dia bahwa aku adalah benar." Beliau

mengatakan hal itu empat kali). Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dan

Al Baihaqi dari riwayat Jarir bin Hazim dari Ayyub, dari Ikrimah,

darinya. Kemudian tidak lama lagi akan disebutkan, d. or55 iuUli l;f
"ttlS qi (kalau bukan karena sumpah, niscaya aku memiliki urusan

dengannya).

Sebagian ulama madzhab Hanafi beralasan bahwa sekiranya ia

adalah sumpah, maka tentu tidak terulang-ulang. Namun, dijawab

bahwa ia keluar dari qiyas (baca: kebiasaan) sebagai penekanan akan

haramnya kemaluan sebagaimana qasamah dikeluarkan dari kebiasaan

sumpah yang umum karena kehormatan jiwa. Begitu pula jika ia
adalah kesaksian, maka tidak perlu diulang-ulang. Adapun yang

tampak bagiku, bila ditinjau dari segi penegasan dan penafian dusta

serta penetapan kebenaran, maka li'an tergolong sumpah, tetapi

disebut sebagai keksaksian, karena dipersyaratkan agar tidak hanya

berupa dugaan, bahkan menjadi keharusan ada pengetahuan setiap

keduanya tentang urusan yang menjadikan mereka sah melakukan

kesaksian. Untuk menguatkan keberadaannya sebagai sumpah bahwa

seseorang jika berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah sungguh telah

terjadi perkara seperti ini..." niscaya dia dianggap bersumpah. Al

Qaffal berkata dalam kitab Maftasin Asy-Syari'ah, "Sumpah-sumpah

li'an sengaja diulang-ulang karena ditempatkan pada posisi empat

saksi dalam kasus lainnya untuk memutuskan hukuman (hadd). Oleh
karena itu pula sehingga ia dinamakan kesaksian."
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28. Dimulai Dari Laki-laki saat Melakukan Li'an

5307. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Hilal
bin Umayyah menuduh istrinya berzina,lalu dia datang dan bersaksi,

sementara Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui

bahwa salah satu dari kalian berdua telah berdusta, maka apakah

ada di antara kalian berdua yang mau bertaubat? " Kemudian istrinya

berdiri dan bersaksi.

Keteransan Hadits:

(Bab dimulai dari laki-laki saat melakukan li'an). Disebutkan

hadits Ibnu Abbas tentang kisah Hilal bin Umayyah secara ringkas.

Seakan-akan dia mengambil judul bab dari perkataannya, "Kemudian

istrinya berdiri dan bersaksi". Kalimat ini sangat jelas menunjukkan

bahwa laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan dalam proses

li'an. Bahkan hal ini sudah disebutkan secara tegas dari hadits Ibnu

IJmar, seperti akan saya sebutkan di bab "Mahar Bagi yang

Melakukan Li'an." Inilah yang dikatakan Imam Syaf i dan yang

mengikutinya serta Asyhab dari kalangan madzhab Maliki dan

dikuatkan oleh Ibnu Al Arabi. Menurut Ibnu Al Qasim, sekiranya

dimulai dari perempuan, maka tetap sah. Ini juga merupakan pendapat

Abu Hanifbh. Dalil mereka bahwa Allah menyebutkan dengan

menggunakan kata sambung wawu (dan) yang tidak menunjukkan

urutan/tertib. Adapun dalil kelompok pertama, li'an adalah syariat

untuk menghindari hukuman (hadd) bagi suami. Hakikat ini dikuatkan

sabda beliau SAW kepada Hilal, '!.P C't; 1l: )*)t ldatangkan
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bukti, dan jika tidak cambukan di punggungmu). Sekiranya dimulai

dari perempuan, maka menjadi sesuatu yang menolak perkara yang

belum jelas. Disamping itu, laki-laki dapat menarik kembali

pernyataannya sebelum yang perempuan melakukan /i'an 
-seperti

telah dijelaskan- sehingga tuduhan itu menjadi gugur, berbeda jika
proses tersebut dimulai dari pihak perempuan.

fif il' '€t 
/# it f {* ,f (Dari lkrimah, dari lbnu

Abbas RA). Demikian dinukil melalui sanad yaflg maushul oleh

Hisyam bin Hassan dari Ikrimah. Sikapnya diikuti Abbad bin Manshur

dari Ikrimah, seperti diriwayatkan Abu Daud dalam krtab Sunan.

Kemudian redaksinya dikutip Abu Daud Ath-Thayalisi secara panjang

lebar dalam Musnad-nya. Namun, terjadi perbedaan tentang Ayyub.

Jarir Ibnu Hazim meriwayatkan dari Ayyub melalui sanad yang

maushul seperti dikutip Al Hakim, Al Baihaqi dalam kitab Al
Khilafiyat, dan selainnya. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa'i,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih dari riwayat

Hammad bin Zaid, dari Ayyub dengan sonad yang maushul.

Sementara Ath-Thabari meriwayatkannya dari Hammad melalui

sanad yang mursal. At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Muhammad tentang perbedaan ini, maka dia berkata, "Hadits

Ikrimah dari Ibnu Abbas lebih akurat."

'4 ;$ U1;r o;it $i 'n.Jr','oi (Sesungguhnya Hital bin

(Jmayyah menuduh istrinya berzina, lalu dia datang dan bersalrsi).

Demikian disebutkan Imam Bukhari di tempat ini secara ringkas dan

sudah dikutip pada pembahasan tafsir surah An-Nuur secara panjang

lebar. Di dalamnya terdapat penjelasan sabdanya, "Buhi atau

cambukan di punggungnmu." Di dalamnya disebutkan juga perkataan

Hilal, "Sungguh Allah akan menurunkan apa yang membebaskan

punggungku dari cambukan." Maka turunlah ayat yang dimaksud.

Pada riwayat ini disebutkan bahwa Hilal menuduh istrinya berzina

dengan Syarik bin Sahma'. Sementara dalam riwayat Imam Muslim
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dari hadits Anas disebutkan, "Sesungguhnya Syarik bin Sahma'

adalah saudara laki-laki Al Bara' bin Malik dari pihak ibu." Namun,

pernyataan ini cukup rumit, karena ibunya Al Bara' adalah ibu Anas

bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, dan bukan Sahma' (berkulit hitam)

serta tidak pula diberi nama Sahma'. Oleh karena itu, ada

kemungkinan Syarik adalah saudara Al Bara' dari persusuan.

Dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab Al Khilafiyah dari

mursal Muhammad bin Sirin disebutkan, "Sesungguhnya Syarik biasa

datang ke rumah Hilal." Kemudian dalam pernafsiran Muqatil
disebutkan, "Sesungguhnya ibu daripada Syarik yang biasa disebut

Sahma' berasal dari Habasyah, dan sebagian mengatakan berasal dari

Yaman." Dalam riwayat Al Hakim dan mursal Ibnu Sirin disebutkan,

"Dia adalah budak yang berkulit hitam." Bapak daripada Syarik
adalah Abdah bin Mughits bin Al Jadd bin Al Ajlan. Abdul Ghani bin
Sa'id dan Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab Ash-Shahabah

bahwa kata "Syarik" merupakan sifat bukan nama. Konon dia adalah

syarik (sekutu) bagi laki-laki Yahudi yang bemama Ibnu Sahma'.

Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab Al Ma'rifah dari Imam

Syaf i bahwa Syarik bin Sahma' adalah seorang Yahudi. Iyadh pun

mengisyaratkan bahwa pendapat ini tidak benar, dan diikuti An-
Nawawi seraya berkata, "Dia adalah seorang sahabat." Demikian juga

sejumlah ulama memasukkannya dalam deretan sahabat. Mungkin dia

masuk Islam setelah itu. Namun, asumsi ini digoyahkan pernyataan

Ibnu A1 Kalbi, "Dia turut serta dalam perang Uhud." Demikian juga

perkataan selainnya bahwa bapaknya ikut perang Badar dan Uhud.

"q$ ui; t;i '01 '4il ?s 'ot 
, J k *t * 1o' ,r,; o;:q Ai iw

(Dia datang dan bersal<si dan Nabi SAW bersabda, "Allah

mengetahui bahwa salah satu dari kamu berdua telah berdusta").

Secara zhahir perkataan ini diucapkan beliau SAW saat keduanya

melakukan li'an. Berbeda dengan mereka yang mengatakan batrwa

beliau mengucapkannya setelatr proses li'an berakhir. Dalam
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pembahasan tafsir surah An-Nuur dinukil melalui jalur seperti di atas,

dan sesudah kalimat 'si perempuan bersaksi' diberi tambahan, "Maka
ketika kali kelima, beliau menghentikannya dan bersabda,

'Sesungguhnya dia akan mewajibkan'." Kemudian dalam riwayat An-
Nasa'i sehubungan kisah ini disebutkan, (arAr + 6:r;"'&'oiy-t)';,it

seseorang meletakkan tangannya pada kali kelima di mulut si laki-laki
kemudian di mulut si perempuan, lalu beliau bersabda,

"Sesungguhnya dia akan mewajibkan". Ibnu Abbas berkata,
"Perempuan itu diam sejenak dan mundur hingga kami berkata,
'Sungguh dia akan menarik pernyataannya', kemudian dia berkata,
'Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari ini', maka

dia pun menerusknn proses li'an"). Dalam riwayat ini disebutkan juga

sabda beliau SAW, {t... ;tre 'o$ A'tYi (perhatikanlah dia, jika dia

melahirkan anak...). Penjelasannya akan saya sebutkan pada bab

"Melakukan Li'an di Masjid."

29. Li'an dan Orang yang Menjatuhkan Talak sesudah Li'an

?w ;t,-P
L:)L:rUi1i trG r:-:{ ,Sui',€r.*J,\t'o* i fG Jtie
U; c fG (- C|[* \J,4|X ?i f i*i ^k-i tL, *t e
t ?rt ,k yt J;, €GJ:u ;ri #\t * it JJ,1,

ti:.Gj $.[3t *3 t\t * ^t 
Jyr;K,u,s f &)

6 *', *\,t ;* lt);''u ?6'fG JL',:t ;-

o':\LAt t;; oi {;i',syilt *--, ;|W'oi
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5308. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Sahal bin Sa'ad As-

Sa'idi mengabarkan kepadanya, sesungguturya Uwaimir Al Ajlani

datang kepada Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata kepadanya,

"Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang

mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-

laki itu, lalu kalian membunuhnya juga, atau apakah yang harus dia

lakukan? Tanyakanlah untukku 
-wahai 

Ashim- tentang itu kepada

Rasulullah SAW." Ashim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang

itu, tetapi Rasulullah SAW tidak menyukai masalah itu dan

mencelanya hingga terasa besar bagi Ashim apa yang dia dengar dari

Rasulullah SAW. Ketika Ashim kembali kepada keluarganya,

Uwaimir datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ashim, apa yang

dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?" Ashim berkata kepada

Uwaimir, "Engkau tidak membawa kebaikan kepadaku. Sungguh

.k>at

ii
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Rasulullah SAW tidak menyukai masalah yang aku tanyakan."

Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak berhenti hingga

menanyakannya." Uwaimir datang hingga sampai kepada Rasulullah

SAW yang sedang berada di tengah-tengah manusia. Dia berkata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang

mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-

laki itu, lalu kalian membunuhnya juga, atau bagaimana yang harus

dia lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah diturunkan

tentangmu dan istrimu. Pergilah dan bawa dia kemari." Sahal

berkata, "Keduanya pun melakukan /i'an dan aku bersama orang-

orang di sisi Rasulullah SAW. Ketika keduanya selesai melakukan

li'an, maka Uwaimir berkata, 'Aku berdusta kepadanya wahai

Rasulullah. Sekiranya aku menahannya (tetap memperistrikannya)'."

Dia pun menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum dia diperintahkan

Rasulullah SAW. Ibnu Syihab berkata, "Maka itulah sunnah bagi dua

orang yang melakukan li'an."

Keterangan Hadjlq:

(Bab li'an). Makrta li'an sudah disebutkan pada pembahasan

yang lalu. Hukumnya bias wajib, makruh, dan haram. Hukum wajib

berlaku apabila seseorang melihat istrinya berzina atau si istri

mengaku telah berzina dan sang suami membenarkannya, dan hal ini

terjadi pada masa suci yang belum terjadi hubungan intim, kemudian

suami tidak menyentuh istrinya selama masa iddah, lalu si istri

mengandung dan melahirkan anak. Pada kondisi demikian, suami

wajib menuduh istrinya berzina untuk menafikan anak tersebut agar

tidak dinisbatkan kepadanya, karena akan mendatangkan kerusakan.

Hukum makruh berlaku apabila dia melihat laki-laki yang bukan

mahram masuk ke tempat si istri dan besar dugaannya dia telah

berzina. Pada kondisi demikian, suami diperbolehkan melakukan

/i an. Namun, jika suami tidak melakukannya, maka itu lebih baik

untuk menutup aib, sebab bisa saja suami menceraikan istrinya tanpa
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harus membeberkan aibnya. Adapun hukum haram berlaku pada

selain dua keadaan di atas. Namun, bila sudah menyebar, maka ada

dua pandangan dalam madzhab Syaf i dan Ahmad. Mereka yang,

membolehkan li'an pada kondisi ini berpegang kepada hadits, t\:Pl

^.; 
orV'O$ lperhatikanlah, apabila dia melahirknn...). Pada hadits ini

kemiripan dijadikan dalil untuk menafikan anak darinya. Namun,

tidak ada dalil di dalamnya, karena sebelumnya telah ada li'an dalam

bentuk yang disebutkan. Sedangkan mereka yang tidak

memperbolehkan berpegang kepada hadits yang mengingkari

kemiripan anak dengan bapaknya.

* Vt (Dan orang yang menceraikan). Maksudnya, setelah

melakukan li'an. Padajudul bab ini terdapat isyarat akan perbedaan

apakah pemisahan suami istri yang terjadi dalam proses li'an
dikarenakan li'an itu sendiri, atau karena keputusan hakim sesudah

li'an, atan karena keputusan suami? Imam Malik dan Syaf i serta

yang sependapat dengan keduanya berpendapat bahwa pemisahan

terjadi karena li'an itu sendiri. Menurut Malik dan mayoritas

pengikutnya, pemisahan itu terjadi sesaat setelah istri menyelesaikan

li'an. Namun, menurut Imam Syaf i dan para pengikutnya serta

Sahnun (dari madzhab Maliki) berpendapat bahwa pemisahan terjadi

setelah suami menyelesaikan li'an.Mereka beralasan bahwa li'an datr

pihak perempuan disyariatkan untuk menolak hukuman terhadapnya'

Berbeda dengan laki-laki yang memiliki hak lebih, yaitu penafian

nasab, penisbatan anak, dan hilangnya hak senggama.

Faidah perbedaan ini akan tampak pada kasus warisan.

Sekiranya salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal setelah

suami menyelesaikan li'an. Begitu pula apabila suami

menggantungkan talak salah satu istrinya dengan perpisahannya dari

istrinya yang lain, lalu dia melakukan li'an terhadap salah satu

ishinya.
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Adapun menurut Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan pengikutnya

bahwa talak tidak terjadi hingga diputuskan oleh hakim. Mereka

berdalil dengan makna zhahir hadits-hadits tentang li'an, seperti yang

akan dijelaskan. Kemudian dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat

seperti di atas. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah lima

bab mendatang. Menurut Utsman Al Batti, pemisahan tidak te{adi

hingga diputuskan oleh suami. Dia beralasan bahwa pemisahan tidak

disebutkan dalam Al Qur'an. Disamping itu, makna zhahir hadits-

hadits yang telah disebutkan menunjukkan bahwa suami yang

memulai dalam proses talak. Dikatakan Utsman menyendiri dalam

pendapatnya ini. Namun, Ath-Thabari menukil dari Abu Asy-Sya'tsa'

bahwa Jabir bin Zaid Al Bashri (salah satu murid Ibnu Abbas dan

tergolong ahli fikih di kalangan tabi'in) juga berpendapat seperti itu.

Serupa dengan pendapat ini adalah perkataan Abu Ubaid,

"sesungguhnya pemisahan di antara pasangan suami-istri terjadi

dengan sebab tuduhan melakukan zina, meskipun belum dilakukan

li'an." Seakan-akan pendapat ini bercabang dari kewajiban li'anbagi
yang telah yakin istrinya menyeleweng. Jika dia tidak melakukan

li'an, maka istrinya dipisahkan darinya sebagai hukuman atasnya.

7W lt ,f (Dari lbnu Syihab). Dalarn riwayat Asy-Syafi'i

dari Malik disebutkan, "Ibnu Syihab menceritakan kepadaku."

'e)fzjjit trrf-|'oi (Sesungguhnya (Jwaimir Al Ajlani). Dalarn

riwayat Al Qa'nabi dari Malik disebutkan, "Uwaimir bin Asyqar."

Demikian juga diriwayatkan Abu Daud dan Abu Awanah dari jalur

Iyadh bin Abdullah Al Fihri dari Az-Zuhi. Kemudian dalam kitab Al
Isti'ab disebutkan, "IJwaimir bin Abyadh." Al Khathib menukil di

kitab Al Mubhamat, "Uwaimir bin Al Harits." Keterangan Al Khathib

inilah yang menjadi pegangan, karena Ath-Thabari menyebutkan

nasabnya dalam kitab Tahdzib Al Atsar, "[Jwaimir bin Al Harits bin

Zaidbin Al Jadd bin 'Ajlan." Mungkin bapaknya diberi gelar Asyqar

atau Abyadh. Kemudian di kalangan sahabat terdapat sosok lain yang
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disebut Asyqar. Dia adalah Mazini, dan riwayatnya dikutip Ibnu

Majah.

Riwayat-riwayat dari Ibnu Syihab sepakat menyebutkan bahwa

riwayat ini masuk deretan hadits-hadits yang diriwayatkan Sahal,

kecuali keterangan An-Nasa'i yang dia dikutip melalui Abdul Aziz

bin Abu Salamah dan Ibrahim bin Sa'ad, keduanya dari Az-Zuhri, dan

dikatakan kepadanya, "Dari Satral, dari Ashim bin Addi, dia berkata,

'Adapun Uwaimir adalah seorang laki-laki dari bani Al 'Ajlan'...".
Namun, yang lebih akurat adalah versi pertama. Akan disebutkan dari

Sahal bahwa dia juga turut menyaksikan peristiwa itu. Dalam

pembahasan tentang hudud (hukuman) akan disebutkan dari Sufyan

bin Uyainah dari Az-Zuhi, dia berkata, "Sahal bin Sa'id berkata,

'Aku menyaksikan pfoses li'an dan aku berusia 15 tahun'." Kemudian

Dalam naskah Abu Al Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zlhi, dari Sahal

bin Sa'ad, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat dan aku berusia 15

tahun." Hal ini menunjukkan bahwa kisah /i'an teqadi pada tahun

terakhir dari masa Nabi SAW. Namun, Ath-Thabari, Abu Hatim, dan

Ibnu Hibban menegaskan bahwa li'an te4adi di bulan Sya'ban tahun

ke-9 H. Ini pula yang dikuatkan sejumlah ulama muta'akhirin.

Dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ad-Daruquthni

disebutkan bahwa kisah li'an te4adi pada saat Nabi SAW pulang dari

Tabuk. Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Ath-

Thabari dan orang-orang yang seide dengannya. Namun, dalam

sanadnya terdapat Al Waqidi. Oleh karena itu, harusn menakwilkan

salah satu dari dua pernyataan itu jika memungkinkan. Kalau tidak,

maka jalur Syu'aib lebih shahih. Di antara hal yang melemahkan

riwayat Al Waqidi adalatr kesepakatan para ahli sejarah bahwa

keberangkatan ke Tabuk terjadi pada bulan Rajab. Begitu pula

keterangan dalam Ash-Shahihain bahwa Hilal bin Umayyah termasuk

salah satu di antara tiga orang yang diterima taubatnya. Dalam

kisahnya dikatakan bahwa istrinya minta izin kepada Nabi SAW

untuk melayani suaminya dan Nabi mengabulkan permintaannya

i
il

!
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dengan syarat tidak boleh berhubungan intim, maka dia berkata,

"sungguh dia tidak memiliki keinginan apapun." Disebutkan pula

permintaan izin ini terjadi setelah berlalu 40 hari. Lalu bagaimana

kisah /i'an brsa te{adi pada bulan kepulangan Nabi SAW dari Tabuk

dan pelakunya adalah Hilal, sementara saat itu beliau disibukkan

unrsannya serta orang-orang sedang menjauhi dirinya. Padahal dalam

hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa ayat tentang li'an turun

berkenaan dengan Hilal. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim

dari Anas bahwa dia adalah orang pertama melakukan li'an dalarrr

Islam. Dalam riwayat Abbad bin Manshur dari hadits Ibnu Abbas

yang dikutip Abu Daud dan Ahmad disebutkan, "Hingga Hilal bin

Umayyah datang dan dia salah satu di antara tiga orang yang diterima

pertaubatannya, lalu dia mendapati seorang laki-laki bersama

istrinya." Hal ini menunjukkan kisah li'an teqadi lebih akhir daripada

perang Tabuk. Adapun yang tampak bahwa kisah tersebut terjadi lebih

akhir dari masa kehidupan beliau SAW. Barangkali ia terjadi pada

bulan Sya'ban tahun ke-10 H, bukan tahun ke-9 H, sementara Nabi

SAW wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-ll H menurut

kesepakatan. Dengan demikian, te{adi keserasian dengan hadits Sahal

bin Sa'ad.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, "Kami

pada malam Jum'at berada di masjid, tiba-tiba seorang laki-laki

Anshar masuk..." lalu disebutkan kisah tentang li'an secara ringkas.

Riwayat ini menetapkan hari secara khusus namun tidak menyebutkan

bulan maupun tahun.

t,€* n g4b Jl oV (Datang kepada Ashim bin Adi).

Maksudnya, Ibnu Al Jadd bin Al Ajlan Al Ajlani. Dia adalah anak

paman bapak daripada Uwaimir. Dalam riwayat Al Auza'i dari Az-

Zuhi yang dinukil terdatrulu pada pembahasan tentang tafsir,

"Adapun Ashim adalah pemuda bani Ajlan." Al Ajlan adalah Ibnu

Haritsah bin Dhubai'ah dari bani Bali bin Amr bin Ilhaf bin Qudha'ah'

Ajlan telah bersekutu dengan bani Amr bin Auf bin Malik bin Al Aus
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dari kalangan Anshar pada masa jahiliyah dan tinggal di Madinah,

kemudian masuk dalam kaum Anshar.

Ibnu Kalbi menyebutkan bahwa istri Uwaimir adalah anak

perempuan Ashim yang disebutkan di sini yang bernama Khaulah.

Ibnu Mandah berkata dalam kitab Ash-Shahabah, 'T(haulah binti
Ashim yang dituduh berzina oleh suaminya, lalu Nabi SAW
melangsungkan proses li'an antara keduanya. Dia disebutkan dalam

riwayat namun tidak dikenal meriwayatkan hadits." Pemyataan ini
diikuti Abu Nu'aim. Namun, keduanya tidak menyebutkan pendahulu

mereka dalam hal itu dan barangkali yang dimaksud adalah Ibnu

Kalbi. Muqatil bin Sualiman menyebutkan 
-seperti 

dikutip Al
Qurthubi- bahwa dia adalah Khaulah binti Qais. Sementara Ibnu

Mardawaih menyebutkan bahwa dia adalah anak perempuan saudara

laki-laki Ashim. Dia mengutip dari Al Hakam dari Abdunahman bin
Abu Laila, 'Jfl 

6- iS'6 gr;;rLlt o-i| i$tt> *i a ,s:.b G.e6'oi
*i * e * ,b.s trrir[ir w;ri u,p\ ili irr gesungguhnya Ashim bin

Adi kaika'turun idon orang-ora'ng yang menuduh perempuan-

perempuan yang baik-baik', dia berkata, "Wahai Rasulullah,

darimana salah seorang kami mendapatkan empat sal<si? " maka dia
pun diuji dengan hal itu pada anak perempuan saudaranya).

Di samping s an a d-ny a m ur s a I juga memi liki kelemahan.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan pada pembahasan tentang tafsir
dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata, "Ketika Ashim bertanya tentang

itu, maka dia pun diuji dengan hal itu pada keluarganya. Dia didatangi

anak pamannya yang beristrikan anak perempuan pirmannya juga. Dia
menuduh istrinya itu berzina dengan anak laki-laki bibi daripada

istrinya. Baik laki-laki yang dituduh berzina,laki-laki yang menjadi

suami, dan perempuan yang menjadi istri, ketiganya adalah anak-anak

paman Ashim."

Ibnu Mardawaih menyebutkan dalam riwayat mursal Ibnu Abi
Laila bahwa laki-laki yang dituduh Uwaimir berzina dengan istrinya
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adalah Syarik bin Sahma'. Keterangan ini menguatkan kebenaran

riwayat di atas, karena Syarik adalah anak paman Uwaimir, seperti

telah saya jelaskan nasabnya di bab terdahulu. Demikian juga dalam

riwayat mursal Muqatil bin Hayyan yang dikutip Abu Hatim, "Sang

suami berkata kepada Ashim, 'Wahai anak pamanku, aku bersumpah

atas nama Allah, sungguh aku telah melihat Syarik bin Sahma' di atas

perut istriku dan sekarang dia sedang hamil, padahal aku tidak pernah

mendekatinya sejak empat bulan." Kemudian dalam hadits Abdullah

bin Ja'far yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, ;* U. C\
svL,a fi $ ,i,ti ry.d gr'l' ,41, 'pti ,g,r;tt url,r,Jr @etiau

melangsungkan li'an antara tJwaimir Al 'Ajlani dengan istrinya' Dia

mengingkari janin yang ada di perut istrinya dan berkata, "Ia adalah

anak lbnu Sahma'."). Tetapi tidak ada halangan bila Syarik bin

Sahma' dituduh berbuat serong dengan dua perempuan sekaligus.

Mengenai perkataan Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitab Asy-

Syamil, Al Muzani menyebutkan di kitab Al Mukhtashar, bahwa Al
'Ajlani menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma', dan ini

merupakan kesalahan dalam penukilan, bahkan yang menuduh Syarik

berzina adalah Hilal bin Umayyah. Seakan-akan Ash-Shabbagh belum

mengetahui landasan Al Muzani dalam masalah itu. Apabila suatu

berita diterima melalui sejumlah jalur, maka saling menguatkan satu

sama lain. Kemudian bila berita-berita masih mungkin digabungkan,

maka harus dilakukan. cara ini lebih tepat daripada menyalahkan

salatr satunya.

y'.j '.;iji (Bagaimana pendapatmu tentang seseorang).

Maksudnya, beritahukan kepadaku tentang hukum seseorang yang

mendapati istrinya bersama laki-laki lain.

>V: yj)t g 9t (Menemul<an seorang laki-laki lain bersama

istrinya). Demikianlah disebutkan kata ! (bersama) sebagai kiasan,
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sebab yang dimaksud adalah kebersamaan yang khusus. Dalam arti,

dia mendapati laki-laki itu ketika melihat.

U;fi ilk-t @pakah dia membunuhnya, lalu kalian

membunuhnya juga). Maksudnya, sebagai qishash, karena dia telah

mengetahui hukum qishash berdasarkan konteks umum firman Allah,

lurl,ilt 6ir, [dibalas] denganiiwa). Namun, di sana masih ada

kemungkinan tidak termasuk hal-hal yang umumnya seseorang tidak

dapat bersabar akibat kecemburuan. Oleh karena itu, dia berkata,

"Atau bagaimana yang harus dia lakukan?"

Pada awal pembahasan tentang kecemburuan telah disebutkan

keberatan Sa'ad bin Ubadah atas hal itu dan perkataannya, &.-P *-fti
t,, | ,ci, ..t

* ? y**Ju. (Kalau aku melihatnya niscaya aku aknn

menebasnya dengan pedang bukan dengan sisinya). Pada tafsir surah

An-Nuur disebutkan perkataan Nabi SAW kepada Hilal Ibnu

Umayyah ketika dia bertanya mengenai masalah ini, e ""J, 
"lb 

,4t
!;S puni dan jika tidak maka cambukan di punggungmu).Semua

peristiwa ini te{adi sebelum turun ayat tentangli'an.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang

mendapati laki-laki lain bersama istrinya, lalu dia mengetahui pasti

keduanya telah berzina, maka dia pun membunuh laki-laki itu, apakah

dia harus dibunuh atas perbuatannya? Mayoritas ulama tidak

memperbolehkan untuk membunuhnya. Mereka berkata, "Jika

dibunuh, maka ditegakkan hukum qishash, kecuali dia mampu

mendatangkan bukti te{adinya perbuatan zina, atalu pengakuan dari si

pelaku, atau pengakuan dari para ahli waris laki-laki yang dibunuh,

maka dalam hal ini pembunuh tidak dibunuh dengan syarat pelaku

zina itu sudah pernah menikah. Sebagian mengatakan pembunuh

tersebut harus dibunuh pula, karena tidak ada hak baginya

menegakkan hadd (hukrxrtan) tanpa izin dari imam (pemimpin).

Menurut sebagian ulama salaf, orang tersebut tidak dibunuh, tetapi
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diberi hukuman peringatan (ta'zir) atas perbuatamya selama tampak
tanda-tanda kebenarannya. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq serta
yang mengikuti keduanya mensyaratkan agar si pembunuh
mendatangkan dua saksi bahwa dia telah membunuh orang itu, karena
sebab tersebut. Pendapat mereka ini disetujui Ibnu Al easim dan Ibnu
Habib dari kalangan ulama madzhab Maliki. Hanya saja dia
menambahkan syarat lain, yaitu laki-laki yang dibunuh pernah

menikah. Al Qurthubi berkata, "Makna zhahir pengakuan Uwaimir
atas apa yang dia katakan menguatkan pendapat mereka."

Kalimat \ff" G3 ii latau apa yang harus dia lakukan?)

memiliki kemungkinan kata i(adalah muttashil (berkaitan dengan kata

sebelumnya), sehingga maknanya adalah "ataukah dia harus bersabar
meskipun memendam kemarahan." Namun, mungkin juga kata itu
munqathi'(tidak berkaitan dengan kata sebelumnya) yang bermakna
pengandaian. Maksudnya, adakah di sana hukum lain yang belum dia
ketahui. Oleh karena itu, dia berkata, "Tanyakan untukku wahai
Ashim." Dia menyuruh Ashim, karena dia adalah pemuka kaumnya
dan ada hubungan perkawinan dengan anak perempuan Ashim atau

anak perempuan saudara Ashim. Mungkin juga dia sudah mengetahui
perkara yang hendak ditanyakan, tetapi belum pasti. oleh karena itu,
dia tidak mengatakan terus terang. Atau dia mengetahui yang
sebenarnya, tetapi khawatir bila dikatakan terus terang, maka akan
dijatuhi hukuman akibat menuduh perempuan yang baik-baik berbuat
zina tanpa bukti. Kemungkinan ini disinyalir Ibnu Al Arabi. Dia
berkata, "Mungkin juga tidak terjadi sesuatu dari hal-hal itu, tetapi
ujian itu terkait dengan ucapan, maka dia berkata, 'sesungguhnya
perkara yang aku tanyakan kepadamu sudah menimpa diriku'."

Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip Imam Muslim
sehubungan kisah Al 'Ajlani disebutkan, g.i-,rt t ,yt't ,r"ul.'4iri ,,lui
u.t ,y db'6,1'*"'0, ,ff ii,# e;jkby ib, (oio berksta,

"Bagaimana pendapatmu jika seseorang menemukan laki-laki lain
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bersama istrinya? Jika dia membicarakannya berarti telah

membicarakan persoalan yang besar, dan jika dio diam berarti

mendiamkan persoalan yang besar sepertinya'). Diriwayatkan juga

dalam haddits Ibnu Mas'ud yang dinukil Imam Muslim, il69 if

membicarakannya, maka kalian akan mencambuhtya, atau jika dia

membunuh, mala kalian akan membunuhnya, dan jika dia diam maka

dia diam dengan penuh kemarahan). Ini merupakan riwayat paling

sempurna dalam hal ini.

'f ,p W.bi $.;;i''J-j *v?o' & l' iri6f (Rasutuuah

SAW tidak menyukai masalah itu dan mencelanya hingga terasa

besar). Maksudnya, sikap Rasulullah SAW terasa besar dan

memberatkan Ashim. Hal itu dikarenakan yang mendorong Ashim

untuk bertanya adalah orang lain, sementara pengingkaran itu hanya

ditujukan kepada dirinya. Oleh karena itu, dia berkata kepada

Uwaimir ketika kembali, "Engkau tidak membawa kebaikan

kepadaku."

Catatan

Pertama, pada tafsir surah An-Nuur disebutkan, An-Nawawi
menukil dari Al Wahidi bahwa Ashim adalah salah seorang yang

melakukan /i an. Namun, disebutkan juga pengingkaran terhadap

pernyataan ini. Kemudian saya menemukan dasar pernyataannya,

yaitu keterangan dalam kitab Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra', tetapi

itu tidak benar.

Kedua, pada kitab Sirah lbnu Hibban sehubungan kejadian-

kejadian tahun ke-9 H disebutkan, "Kemudian beliau SAW

melangsun$an li'an antara Uwaimir bin Al Harits Al Ajlani --dan
dia yang biasa disebut Ashim- dengan istrinya setelah selesai shalat

Ashar di masjid." Sebagian syailh kami mengingkaxi perkataanny4
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t - taev o) elt ij (dan dia biasa disebut Ashim). Namun yang

tampak, ini hanyalah kesalahan dalam penulisan. Seakan-akan pada

awalnya adalah, '€b'i JL ,lit $tang persoalannya ditanyakan oleh

Ashim).

Adapun penyebab Nabi SAW tidak menyukai hal itu adalah
apa yang dikatakan Imam Syaf i, "Dahulu mempertanyakan sesuatu
yang belum turun hukumnya pada saat turunnya wahyu merupakan
perkara yang dilarang, supaya jangan sampai wahyu turun
mengharamkan apa yang sebelumnya tidak haram." Pernyataan ini
didukung hadits dalam kitab Ash-shahih, iultJt ',i r'7 urrllr'rsali

iLJ hi"U'i$i*- r: (Manusia paling besar dosanya adalah orang

yang bertanya sesuatu belum diharamkan, lalu diharamkan karena
pertanyaannya). An-Nawawi berkata, "Maksudnya, tidak disukai
menanyakan perkara-perkara yang belum dibutuhkan, terutama
masalah yang merusak kehormatan seorang muslim, atau
menyebarkan perbuatan keji dan memperburuk keadaannya. Bukan
yang dimaksud perkara-perkara yang dibutuhkan ketika terjadi.
Sungguh kaum muslimin biasa bertanya tentang perkara-perkara yang
te{adi dan Nabi sAw memberi jawaban tanpa ada rasa tidak senang.

Namun, karena dalam pertanyaan Ashim mengandung perkara tidak
baik yang mungkin dijadikan sarana oleh orang-orang yahudi dan
munafik untuk menggunjing kehormatan kaum muslimin, maka beliau
tidak menyukai pertanyaannya. Barangkali juga dalam pertanyaannya
itu terdapat kesulitan. Sementara Nabi SAW menyukai kemudahan
atas umatnya dan bukti-bukti yang menunjukkan hal itu ditemukan
dalam sejumlah hadits. Dalam hadits Jabir disebutkan, p6if, 

"-'i 
Uj 6

)riSt ,irrsJ. lt (tidaklah turun ayat tentang li'an, kecuali karena

banyalotya pertanyaan). Hadits ini diriwayatkan Al Khathib di kitab
Al Mubhamal melalui Mujalid dari Amir, dari Jabir.

jtti-
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"*r!f 
! Atj :y:"f ')ui 

lUwaiinir berkata, "Demi Allah aku

tidak akan berhenti".). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 6

4i Am fidak berhenti). Maksudnya, aku tidak akan berhenti

bertanya meskipun aku dilarang. Ibnu Abi Dzi'b menyebutkan dalam

riwayatnya dari Ibnu Syihab sehubungan hadits ini, seperti akan

disebutkan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al

Qur'an dan Sunnah, fb 
',.ib t:i7t ?ttt Slil (Allah menurunkan

[ayatJ Al Qur'an sesudah Ashim). Maksudnya, setelah dia kembali

dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat Ibnu Juraij di bab

sesudahnya disebutkan, *>6t ,i 'c pl'it G -t's g g.U e ?rt'S'Jti

(Allah menurunkan berkenaan dengan urusannya tentang perknra

li'an yang disebutkan dalam Al Qur'an). Sementara dalam riwayat

Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, * ilr ili lt 6:*,j c66 @ia

mendatangi beliau dan mendapatinya telah diturunkan kepadanya).

'**tb & q'Jli ii :&) * ii,' & lr JH j$t

(Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah telah menurunkan [ayatJ
tentangmu dan tentang istrimu'). Makna zhahir redaksi ini bahwa

telah ada isyarat dari beliau tentang kekhususan yang te{adi antara dia
bersama istrinya. Oleh karena itu, ini menguatkan salah satu daripada

kemungkinan yang disinyalir Ibnu Al Arabi. Namun, nampak dari
jalur-jalur lain bahwa redaksi ini disebutkan secara ringkas. Hal itu
dipe{elaskan oleh hadits Ibnu Umar tentang kisah Al 'Ajlani sesudah

perkataannya, 'ri*i |l,t ,y db'.St |Sa'oy ,f i\P ;6s'ol
i '^y t$i;,.e+tr i,l i,rui lut 'u,.i 'fr. o,g fu ;*i # to' ,p U, ,a
y. 

">$.t 
(jika dia membic.arakannya maka dia membicarakan urusan

yang besar, dan jika dia diam maka dia mendiamkan perkara [besarJ
sepertinya, maka Nabi SAW diam. Tidak lama sesudah itu dia datang

dan berkata, "Sesungguhnya perkara yang aku tanyakan kepadamu
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sudah menimpa diriku"). Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak

menyebutkan istrinya kecuali setelah kedatangan yang kedua.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, |3:-, o{t ;Jtt U'S+Srb1.

'q ip ,t u- fti,P' lil' ,'s,ui * lr' ..rp H' j,i ,* Ab'&,
9,;.!' (sesungguhnya laki-laki itu ketika berkata, "Jika dia diam

niscaya diam dengan memendam kemarahan", maka Nabi SAW

bersabda, "Ya Allah, bukalah." Lalu beliau berdoa dan turunlah ayat

tentang li'an). Secara zhatrir ayat ini turun sesaat setelah diajukan

pertanyaan. Namun, kemungkinan ada jedah waktu beberapa lama

antara doa dan turunnya ayat, yang mungkin bagi Ashim untuk pergi

dan Uwaimir pun datang. Semua ini sangat jelas menunjukkan bahwa

kisah tersebut turun karena Uwaimar. Namun, ia bertentangan le1efl
keterangan pada tafsir surah An-Nuur dari hadits Ibnu Abbas, D, 0i

e 'r, ji'4rt ,'s,ui # to' ,* ,4t ,SA ,A; i S-*Ul;r "tid;i i.
b q/* is76"Ctrt,"ipi ,to;d g)'dur'&.qlttj ,S:ly"',lrui ::s*
(&tt)i oi; ertl) :* j:lt ,!-f 'J:F ,ld'(sesungsuhnva Hitat bin

Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma', maka

Nabi SAW bersabda, "Datangkan bukti atau cambukan di
punggungmu." Hilal berknta, "Demi yang mengutusmu dengan

kebenaran, sungguh alat benar, dan Allah akan menurunkan apa yang

dapat membebaskan punggunglat dari cambukan." Maka Jibril turun

dan diturunl<nn kepadanya, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya

[berzinaJ...").

Dalam riwayat Abbad bin Manshur dari Ikrimatr dari Ibnu

Abbas sehubungan hadits ini yang dikutip Abu Daud, dlt,bq j6,
'J:j\t'Ek pj {p ir' ,J- I' J?1qi iN .q't d h' .l,x 

';:1 ht\
,flt * (Hilal berkata, "Dan sungguh alat berharap Allah

menjadilran jalan keluar untul*u." Dia berkata, "Ketika Rasulullah

SAI{ dalam keadaan demikian tiba-tiba turun wahyu kepadanya").
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Sementara dalam hadits Anas yang dinukil Imam Muslim disebutkan,

o€ j ,$\ *u,6 / ,rir ei otsliw; i S-*U?;r .ts r:,i y) it*, oi

l)f.,li ,1. ,yl ,f t ,lit gesungguhnya Hilal bin (Jmayyah menuduh

istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma' dan dia adalah

saudara laki-laki Al Bara' bin Malik dari pihak ibunya. Dia adalah

laki-laki pertama yang melakukan li'an dalam Islam). Ini
menunjukkan bahwa ayat tersebut turun karena peristiwa Hilal. Pada

pembahasan sebelumnya, saya sudah paparkan perbedaan para ahli
ilmu mengenai masalah ini serta mana yang lebih kuat. Saya sudah

jelaskan juga cara mengompromikan antara keduanya dalam tafsir
surah An-Nuur, yaitu Hilal lebih dahulu bertanya dan kemudian

Uwaimir, lalu ayat itu turun berkenaan dengan urusan keduanya

sekaligus. Sekarang menurut saya, tampak bahwa Ashim bertanya

sebelum ayat itu turun, lalu Hilal datang sesudahnya dan ayat itu pun

turun ketika dia bertanya. Setelah itu Uwaimir datang pada kali
berikutnya, yang dia berkata kepadanya, "sungguh perkara yang aku
tanyakan kepadamu telah menimpa diriku." Dia pun mendapati ayat

itu telah turun berkenaan dengan urusan Hilal, maka Nabi SAW
memberitahukan kepada Uwaimir bahwa ayat tersebut turun tentang

urusannya. Maksudnya, ayat itu turun untuk semua yang mengalami
peristiwa seperti Hilal, karena tidak khusus baginya. Demikian juga
jawaban yang diberikan berkenaan dengan redaksi hadits Ibnu
Mas'ud. Mungkin ketika beliau SAW mulai berdoa sesudah kepergian

Al 'Ajlani, maka Hilal datang dan menceritakan kisahnya, lalu
turunlah ayat yang dimaksud. Sesaat kemudian Uwaimir datang dan

beliau SAW bersabda, *Telah diturunkan tentang urusanmu dan

istrimu."

W, p6 Liltt @ergilah dan bawa dia kemary'. Maksudnya,

pergi dan bawa dia kepadaku. Kata ini dijadikan dalil bahwa li'an
berlangsung di hadapan hakim dan atas perintahnya. Seandainya

pasangan suami-istri sama-sama ridha melakukan li'an di hadapan
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seseorang yang mereka sepakati, lalu keduanya pun melangsungkan

proses li'an, maka hal itu tidak sah, karena dalam li'an terdapat unsur

taghlizh (penguatan) yang dikhususkan bagi para hakim. Dalam hadits

Ibnu Umar disebutkan, ):)b lfi$ @eliau pun membacakannya

kepadanya). Maksudnya, ayat-ayat li'an yang terdapat dalam suran

An-Nuur, lalu dia menasehati dan mengingatkan mereka. Beliau SAW

mengabarkan kepada pelaku li'an bahwa siksa dunia lebih ringan

dibandingkan siksa akhirat. Namun, dia berkata, "Tidak, demi yang

mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta trhadapnya."

Kemudian Nabi SAW memanggil si perempuan, menasehatinya,

mengingatkannya, dan mengabarkan kepadanya bahwa siksa dunia

lebih ringan daripada siksa akhirat. Dia berkata, "Demi yang

mengutusmu dengan kebenaran sungguh dia telah berdusta."

,H,'JtS (Sahat berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad yang

maushul melalui sanad di awal hadits.

Vb}#t (Keduanya pun melahtkan li'an). Pada kalimat ini

terdapat bagian yang dihapus, yang seharusnya adalah, "Dia pergi dan

kembali membawa istrinya, lalu Nabi SAW menanyainya, tetapi dia

meningkari tuduhan terhadap dirinya, lalu Nabi memerintahkan untuk

dilakukan li' an dan keduanya pun melakukannya. "

P, {" Xr' ,r,; itr J*t * ;,6t t tii| (Alat bersama orans-

orang di sisi Rasulullah SAW).Ibnu Juraij menambahkan seperti pada

bab sesudahnya, )n:.ir ,J @i masjid). Sementara Ibnu Ishaq

menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab sehubungan hadits

ini, ,1ait 1ti6. (setelah Ashar). Kemudian dalam riwayat Abdullah bin

Namun, sanad-nya lematr. Riwayat-riwayat ini secara keseluruhan

dijadikan dalil bahwa /i 'an dilakukan di hadapan hakim dan kumpulan

orang-orang. Ini juga termasuk salah satu jenis taghlizh (penguatan).
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Adapun jenis keduanya adalah waktu, dan ketiga adalah tempat.

Taghlizh ini hukumnya sunnah dan sebagian mengatakan wajib.

Catatan:

Saya belum menemukan pada satu pun jalur hadits Sahal

tentang sifat /i an tersebut, kecuali apayang tercantum dalam riwayat

Al Auza'i yang dikutip pada pembahasan tentang tafsir, yang

disebutkan, 9.q e 6 6, *lliu, (,iL:;6 (beliau memerintahknn

keduanya melakukan li'an sesuai apa yang termaktub dalam kitab-

Nya). Secara zhahir, keduanya tidak melakukan tindakan yang

melebihkan apa yang tersebut dalam ayat. Bahkan hadits Ibnu Uamr
yang dikutip Imam Muslim sangat tegas menjelaskan hal itu. Di
dalamnya disebutkan, ,l;fitidr ,;+J'^it drq .;'r3(3 '€"1 '4 ,ylu.f*
tfr;u. ,j j ,*;grt ',y og'o\* ht"z:is"oi'r-.#r, B"tro, *"mutai

dari laki-laki. Dia bersalesi empat kesalaian atas nama Allah bahwa

dirinya termasuk orang-orang yang benar, dan yang kelima bahwa

lalomt Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Setelah itu diikuti dengan perempuan). Serupa dengannya hadits Ibnu

Mas'ud, hanya saja di dalamnya terdapat tambahan, 
'Jd6'&,"*ii

'*;iti ,'c,.l.6 ,'ai ,&j * i,' ,p 
nohr 

lperempuan itu pergi hendak

melakukan li'an, maka Nabi SAW bersabda, "Cukup", dia enggan,

lalu melakukan li'an). Kemudian dalam hadits Anas yang dikutip Abu
Ya'la --dan asalnya dalam riwayat Imam Muslim- disebutkan, i6lj
rrliJr n e)W) v*. ,frl1est',i $lgu)r4J;ii ,'J6'*i rr lo' e'4t
iS,:a r;;;*t'u Uk 4* nt',ar, :yarrlr G'i ,Se j Ait d,a'g
'j |Jfr 6,t& ;r't<r'c.!i, *at e os Lu ,;,F f :t aos {
,S'Fr & |*i ,ifit ;, €:i '#tl 

'U6 (Nabi sAW memanggit

laki-laki itu dan bersabda, "Apakah engkau bersaksi atas nama Allah
bahwa engkau termasuk orang-orang yang benar dalam perbuatan
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zina yang engkau tuduhkan kepadanya? " Dia pun bersal<si atas hal

itu sebanyak empat kali. Kemudian beliau bersabda pada kali kelima,

"Dan lalcnat Allah atasmu jika engkau termasuk orang-orang yang

dusta? " Laki-laki itu pun melakukannya. Setelah itu beliau SAW

memanggil si perempuan dan menyebutkan hal serupa. Ketika kali

kelima perempuan itu berdiam sejenak hingga kami menduga dia

akan mengaku, tetapi kemudian dia berkata, "Aku tidak akan

memperrnalukan kaumlu sepanjang hari ini." Lalu dia meneruskan

perkataan). Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui

Ashim bin Kulaib dari bapaknya sebagaimana dikutip Abu Daud, An-

Nasa'i, dan Ibnu Abi Hatim disebutkan, drq 9r-r(! '€ti'9 ,5"|t Oi
13'u'+*i71 :d F ,Jutifi,{i'*|!;b y. -,'b1)+Ut',.,J,st
'ei,,t ;; 9r-;st e ,rtti .i;ir;,t a og 'oi * I' iii isut ^*:t|P I'

(Beliau memanggil yang laki-laki, lalu laki-laki itu bersal<si empat

kesal<sian atas nama Allah bahwa dia termasuk orang-orang yang

benar. Kemudian beliau memerintahkan untuk dipegang pada

mulutnya dan beliau SAW menasehatinya seraya bersabda,

"Sesungguhnya segala sesuatu lebih ringan bagimu daripada lalmat

Allah." Lalu beliau melepaskannya dan laki-laki itu pun mengatakan

lalcnat Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang

berdusta. Lalu beliau mengatakan kepada yang perempuan sama

seperti itu). Pada jalur ini tidak disebutkan suami maupun istri.

Berbeda dengan hadits Anas yang ditegaskan bahwa ia berkenaan

dengan kisah Hilal bin Umayyah. Apabila riwayat-riwayat ini
mengisahkan kejadian yang sama, maka berarti terjadi kesalahan

dalam penyebutan mereka yang melakukan li'an seperti ditegaskan

sejumlah ulama sebagaimana yang saya sebutkan pada pembahasan

tentang tafsir. Ia merupakan tambahan dari periwayat yang tsiqah

(terpercaya), maka dapat dijadikan pegangan. Adapun bila riwayat-

riwayat itu mengisahkan kejadian yang berbeda, maka pada

sebagiannya tercantum kisah istri Hilal seperti saya sebutkan di akhir

bab "Memulai dari Laki-laki dalam Proses Li'an."
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qK;i'ttt *t ,t1J,1, U V"v c,1t3 :"*:* j$ W>v'c b,j ilt
(Ketika keduanya selesai melakukan li'an, maka (Jwaimir berkata,
"Aku berdusta kepadanya ya Rasulullah, sekiranya aku menahannyq

[tetap memperistrikannyal "). Dalamriwayat Al Auza'i disebutkan, t!

Wtb Ui t#,4b (jika engkau menahannya, maka engkau telah

menzhaliminya).

tDtJ tl.ith, (Dia menjatuhkan talak tiga kepadanya). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ili,ti.tr $f lrXi,Jr '4r $il-.JJ'ol@
(engkau menzhaliminya jika menahannya, ia adalah talak, ia sdalah
talak). Namun, dia menyendiri menyebutkan tambahan ini tanpa
riwayat lain yang mendukungnya. Seakan-akan dia meriwayatkannya
dari segi makna berdasarkan keyakinannya yang tidak
memperbolehkan mengumpulkan tiga talak dalam satu kalimat.
Masalah ini sendiri sudah dijelaskan pada bagian awal pembahasan

tentang talak.

Kalimat "dia menjatuhkan talak tiga kepadanya" dijadikan
dalil bahwa pemisahan antara pasangan suami-istri yang melakukan
li'an tergantung kepada talak dari sang suami, seperti telah dinukil
dari Utsman Al Batti. Namun, pendapat ini dijawab dengan kalimat
pada hadits Ibnu LJmar, fr#t G. {.t * \t d* Ut Ol (ttoli
SAW memisahkan antara dua orang yang melakukan li'an), karena
hadits Sahal dan hadits Ibnu Umar mengisahkan kejadian yang sama.

Makna zhahir hadits Ibnu Umar bahwa pemisahan te{adi berdasarkan

pemisahan dari Nabi SAW.

Dalam Syarh Muslim karya An-Nawawi disebutkan 'Aku
berdusta kepadanya watrai Rasulullah jika aku menahan [tetap
memperistri]nya'. Ini adalah kalimat yang berdiri sendiri. Sedangkan

kalimat 'dia menjatuhkan talak', artinya dia mengiringi perkataannya

itu dengan menjatuhkan talak kepada istrinya, karena dia mengira
li'an saja tidak mengharamkan istrinya, maka dia hendak
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mengharamkan istrinya itu dengan menjatuhkan talak seraya berkata,

'Dia ditalak tiga'. Nabi SAW pun bersabda kepadanya,'Tidak ada

jalan bagimu atasnya'. Maksudnya, tidak ada lagi hak milik bagimu

terhadapnya, maka talakmu tidak berlaku lagi baginya." Keterangan

ini memberi asumsi bahwa kalimat, 'tak ada jalan bagimu

terhadapnya' diucapkan Nabi SAW langsung setelah perkataan si laki-
laki, 'dia ditalak tiga', dan bahwa ia tercantum juga dalam hadits

Sahal bin Sa'ad yang saya jelaskan di atas. Namun, sebenarnya tidak

demikian, bahkan sabda beliau SAW, 'tidak ada jalan bagimu

atasnya' tidak terdapat dalam hadits Sahal. Ia hanya tercantum dalam

hadits Ibnu Umar sesudah kalimat, "Allah mengetahui bahwa salah

satu dari kalian telah berdusta, tidak ada jalan bagimu atasnya."

Kemudian dalam hadits ini disebutkan, "Dia berkata: Wahai

Rasulullah, hartaku." Demikian redaksi hadits dalam kitab Ash-

Shahihain. Maka tampak darinya bahwa kata, "tidak ada jalan bagimu

terhadapnya" dijadikan dalil tentang terjadinya pemisahan dengan

sebab talak itu sendiri berdasarkan kalimatnya yang umum bukan dari

konteksnya yang khusus.

,F#t at", U* ,7W i.t',SS (Ibnu Syihab berkata, "Maka

ia menjadi sunnah bagi dua orang yang melakukan.li-'an '). Abu Daud

meriwayatkan dari Al Qa'nabi dari Malik, 3ry Ug3 (maka itu), yang

menunjukkan kepada pemisahan. Dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab

sesudahnya disebutkan, '&i {p il' e lt J:*:)i:}ii-'o1'Jb rit'3 tlJihl

y ; "e-y u.i ,itii'J'i *p h' d* ,it + Wtut ,f'til,',y b,p',b

*)A @ia menjatuhkan talak tiga sebelum Rasulullah SAW

memerintahkannya ketikn selesai dari proses li'an. Maka dia

memisahknn istrinya di sisi Nabi SAW dan beliau bersabda, "Itu

adalah pemisahan bagi setiap dua orang yang melakukan li'an").
Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Adapun para

periwayat lainnya disebutkan, A-fi U; oi<i @aka yang demikian itu
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adalah pemisahan). Kemudian dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan dengan kata fashaara sebagai ganti fakaana. Imam

Muslim meriwayatkannya melalui Ibnu Juraij , *" XU' .J- Ut ,Sa

*,A ,Y ,F 'g-Pt W.i ,:nl;i (Nabi SAW bersabda, "Itu adalah

pemisahan antara setiap dua orang yang melakukan li'an"). Riwayat
ini menguatkan versi Al Mustamli. Kemudian dinukil dari Yunus dari
Ibnu Syihab seperti hadits Malik. Imam Muslim berkata, "Kalimat
'maka pemisahannya terhadap istrinya menjadi sunnah dua orang
yang melakukan li'an sesudahnya', adalah kalimat periwayat yang

disisipkan dalam hadits. Demikian juga disebutkan Ad-Daruquthni di
kitab Ghara'ib Malik tentang perbedaan periwayat pada Ibnu Syihab,
kemudian pada Malik tentang penentuan orimg yang mengucapkan
kalimat, "Maka pemisahannya menjadi sunnah." Apakah ia termasuk
perkataan Sahal atau perkataan Ibnu Syihab. Imam Syaf i
menyebutkan perbedaan ini seraya mengisyaratkan bahwa penisbatan

kalimat itu kepada Ibnu Syihab tidak menghalangi penisbatannya
kepada Sahal. Pendapat ini dikuatkan oleh apa yang tercantum dalam
riwayat Abu Daud dari Iyadh bin Abdullah Al Fihri, dari Ibnu Syihab,

dari Sahal, dia berkata , {iaj *p Ar & l' Jb + 
"ti}*s 

tfr WI;
*t *;r',p irr Jt : +'V t o?i{&) *a',,};r iitr )|1i,uiit
"aL gio menjatuhkan talak tiga kepadanya di sisi Rasulullah SAl4t,

makn Rasulullah SAW melangsungkannya, dan apa yang dilakukan di
sisi Rasulullah SAW menjadi sunnah). Sahal berkata, *r{ku

menghadiri hal ini di sisi Rasulullah SAW, lalu menjadi sunnah yang

dilangsungkan sesudah beliau bagi dua orang yang melakukan li'an
untuk dipisahkan di antara keduanya dan tidak boleh berkumpul
selamanya." Kalimat 'menjadi sunnah yang dilangsungkan' sangat
jelas merupakan bagian dari perkataan Sahal. Meski demikian, tetap

ada kemungkinan ia adalah perkataan Ibnu Syihab. Kemungkinan ini
dikuatkan oleh kenyataan bahwa Ibnu Juraij 

-seperti 
pada bab

berikutnya- menyebutkan perkataan itu Syihab itu setelah
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menyebutkan hadits Sahal. Dia mengatakan sesudah pernyataan Sahal,

"Itu adalah pemisahan di antara setiap dua orang yang melakukan

li'an", Ibnu Juraij berkata: Ibnu Syihab berkata, "Maka sunnah

sesudahnya untuk dipisahkan antara dua orang yang melakukan li'an."

Kemudian saya menemukan dalam naskah Ash-Shaghani di

bagian akhir hadits, "Abu Abdillah berkata: Kata 'itu adalah

pemisahan antara pasangan yang melakukan li'an' merupakan

perkataan Az-Zuhri dan bukan bagian dari hadits." Namun, ini
menyelisihi makna zhahir redaksi riwayat Ibnu Juraij. Seakan-akan

Imam Bukhari menganggap kalimat tersebut berasal dari periwayat

dan disisipkan dalam hadits. Oleh karena itu, dia pun mengisyaratkan

kepadanya.

30. Melaktkan Li'an di Masjid

*-- i F uy rW"f*ttft*>ilt,f 7W it*
* ?rt ;* it );, Jtie ,r;,\t a )L:, oi iut- q ,ri
oi tlf ,/'.t.' ;. -- .-. 

", 
- . o/.i )" ', ,. t

?t 
'd*,-t >;, f.irt { oj >C, U\t :t J;,, U :Jw &':

,;r:ttt /i'u )f it G Tt 6 ,)c" i il' JtG ry-'o7
I JbUt|)*

J;., t:- (# Uk :Jv vs 6 ,be (f, ;r*J.jlt e G)€t

*r i' & a' J;., il?"oi J3 6fi ,iiW ld#i tt ar

*t t'h, *U,+qln,ifit'u"t) * *,t
yW crr i6 ,d; i.t ,ss ;ptd ,f ; bp tti ,Jui

ok, ,\v UL{j ,;s>u".Jit '; |ti tf riiI :^*r U6;

,lu .;.2u.?yt e, ei=l ir el n ,*-t 9L ?t
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5309. Dari Ibnu Syihab, tentang proses li'an dan tentang

sunnah padanya, dari hadits Sahal bin Sa'ad saudara laki-laki bani

Sa'idah, bahwa seorang laki-laki Anshar datang kepada Rasulullah

SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu

tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama

istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu, lalu kalian
membunuhnya, atau bagaimana yang harus dia lakukan?" Allah
menurunkan tentang urusannya apa yang disebutkan dalam Al Qur'an
tentang pasangan suami-istri yang melakukan li'an. Nabi SAW
bersabda, "Allah telah memutuskan tentang urusanmu dan istrimu."
Dia berkata, "Keduanya melakukan li'an di masjid dan aku

menyaksikan. Ketika keduanya selesai, maka si laki-laki berkata,

"Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullah, seandainya aku

menahannya." Dia pun menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum

Rasulullah SAW memerintahkannya ketika keduanya selesai

melakukan li'an. Dia memisahkan istrinya di sisi Nabi SAW. Dia
berkata, "Itulah pemisahan arfiara setiap pasangan suami-istri yang

melakukan li'an." Ibnu Juraij berkata: Ibnu Syihab berkata, 'Maka itu
menjadi sunnah sesudah keduanya, yaitu memisahkan antara setiap

pasangan yang melakukan /i'an. Si perempuan saat itu sedang hamil,
kemudian anaknya dinisbatkan kepada ibunya." Dia berkata, 'Maka
sunnah dalam warisannya adalah bahwa si ibu mewarisi anaknya dan

si anak mewarisi ibunya dalam hal-hal yang ditetapkan Allah
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untuknya." Ibnu Juraij berkata, dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad

As-Sa'idi, tentang hadits ini, sesunggutr:rya Nabi SAW bersabda,

"Apabila dia melahirkan anak berkulit merah dan pendek bagaikan

waharah, maka aku tidak melihatnya melainkan dia berkata benar

dan suaminya berdusta kepadanya. Namun, jika dia melahirkan anak

yang memiliki bole mata sangat hitam dan besar pinggulnya, maka

aku tidak melihatnya melainkan si suami berkata benar atas

tuduhannya terhadap istrinya." Maka si perempuan itu melahirkan

anak sesuai dengan sifat-sifat yang tidak disukai.

Keterangan Hadits:

(Bab melakukan li'an di masjid). Dengan judul ini, Imam

Bukhari mengisyaratkan kepada para ulama madzhab Hanafi yang

berpendapat bahwa tidak menjadi keharusan melakukan li'an di

masjid, bahkan dilakukan di mana imam (pemimpin) berada, atau di

tempat yang dikehendaki oleh imam.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya, dari

Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad

As-Sa'idi. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Ja'far. Pada sanad ini
disebutkan, "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku tentang proses li'an
dan tentang sunnah yang berlaku dalam masalah ini, dari hadits Sahal

bin Sa'ad (saudara laki-laki bani Sa'idah)." Sementara dalam riwayat

Ath-Thabari di awal sanad terdapat tambahan. Dia meriwayatkannya

dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ikrimah tentang

ayat ini, a*ti::1 oi;- i-$ti (orang-orang yang menuduh istri-istri

mereka), turun berkenaan dengan Hilal bin Umayyah. Lalu beliau

menyebutkan hadits secara ringkas. Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab

mengabarkan padaku... lalu dia menyebutkarurya. Seakan-akan Ibnu

Juraij mensinyalir perbedaan tentang orang yang menjadi latar

belakang turunnya ayat tersebut.
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f ; E Q.ty ,li!"sr ct7 ; ;';u

'i ht VV 6 14,- L;1 lOio berkata, "Perempuan itu adalah keadaan

hamil, dananalcnya dinisbatkan kepada ibunya." Dia berkata,

"Kemudian sunnah dalam warisannya adalah bahwa si ibu mewarisi

anaknya dan si anak mewarisi ibunya apa yang ditetapkan Allah

baginya".). Semua perkataan di tempat ini adalah perkataan Ibnu

syihab. Ia dinukil dengan sanad yang maushul (bersambung) melalui

sanad di awal hadits. Suwaid bin Sa'id mengutip pula dengan sqnad

yang maushul dai- Malik dari Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'ad. Ad-

Daruquthni berkata dalam kitab Ghara'ib Malik, "Aku tidak

mengetahui seseorang yang meriwayatkannya dari Malik, selain dia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan pada pembahasan

tentang tafsir dari jalur Fulaih bin Sulaiman, dari Az-Zuhi, dari Sahal.

Dia menyebutkan kisah suami-istri yang melakukan li'an secara

ringkas, dan di dalamnya disebutkan, "Dia memisahkan istrinya, maka

sunnah dalam hal ini adalah memisahkan antara pasangan suami-istri

yang melakukan /i'an, dan si perempuan dalarn keadaan hamil -hingga

perkataannya- apa yang ditetapkan Allah baginya." Secara zhahit,

kalimat tersebut merupakan ucapan Sahal, meski ada kemungkinan ia

adalah perkataan Ibnu Syihab seperti yang telah disebutkan.

Riwayat ini sangat tegas menyatakan li'an di antata keduanya

terjadi di saat si istri dalam keadaan hamil. Hal ini dikuatkan lagi oleh

riwayat Al Abbas bin Sahl bin Sa'ad dari bapaknya !a!E dikutip Abu

Duud, 
T 

r;, t:t:e a?;sr *i,"e* / f6.*j * lu' *l; U:',SA
(Nabi SAW bersabda kepada Ashim bin Adi, "Tahanlah perempuan

ini di sisimu hingga dia melahirkan".). Pada bab terdahulu sudah

disebutkan riwayat mursal Muqatil Ibnu Hayyan dai hadits Abdullah

bin Ja'far tentang penegasan hal itu.

gr-*41 tb e'+*ilt ,t*"' i ,fu
(Ibnu Juraij berkata, dari lbnu Syfhab,

V 7W /.t ,* ir U.t ,ss

dari Sahal lbnu Sa'ad As-
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Sa'idi, sehubungan hadits ini). Bagian ini dinukil dengan sanad yang

maushul melalui sanad di awal hadits.
... i
fri * l:rrt+ 0! (Jika dia melahirkan anak yang berkulit

merah). Dalam riwayat Abu Daud dari Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu

Syihab disebutkan, #f @gak merah). Sementara dalam riwayat

mursal Sa'id bin Al Musayyab yang dikutip Imam Syaf i
disebutkan, y31 (merah kecoklatan). Tsa'lab berkata, "Maksud kata

afumar adalah putih, karena warna merah hanya tampak pada orang

berkulit putih." Dia juga berkata, "Orang Arab biasa menggunakan

kata 'putih' bukan untuk warna, bahkan untuk menggambarkan sifat

kesucian, kebersihan, kemulian, dan yang sepertinya."

"r;i '-fif $9i (Pendek seakan-akan waharah). Wafuarah

adalah 'binatang-binatang kecil yang menghinggapi makanan dan

daging,lalu merusaknya. Binatang ini termasuk jenis cicak.

U* ii lt ri'ri It U*" tidak melihatnya melainkan dia

berknta benar). Dalam rwiayat Abbas bin Sahal dari bapaknya yang

dikutip Abu Daud disebutkan , '+ ,.Ft gl, -r\.t$ @nak itu berasal

dari bapalcnya yang telah menafikannya).

,i;i ri ,pi SVi ,; c.,i?iyy 1tit, dia metahirkan anak dengan

bole mata sangat hitam dan memiliki pinggul). Maksudnya, memiliki
pinggul lebar. Hal ini diperjelas keterangan dalam riwayat Abu Daud

dari Ibrahim bin Saad, ++1' 
'& #t gJ\i (memiliki bola mata

sangat hitam dan dua pinggul yang lebar). Serupa dengannya dalam

riwayat Al Auza'i pada pembahasan tentang tafsir, hanya saja di sana

diberi tambahan, t'ilt {:;. lpadat kedua betisnya). Kemudian

dalam riwayat Abbas bin Satral disebutkan, i?i Pt 6 'as:ni bf)

,r:;,; $'"t OtAt 6itra dia melahirkan anak yang berambut keriting

dan lidah hitam, maka ia adalah anak Sahma').
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U;'C l:H, & grclrW (Dia melahirkan anak sesuai sifat-

sifat yang tidak disukai). Dalamriwayat Al Auza'i, *:lt ,P ". oiW

*i e"p'a *) {r Xl' *!e d,' J?: *'*a e$t (dia metahirkan

anak sesuai sfat yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai

pembenaran bagi Uwaimir). Sementara dalam riwayat Abbas

disebutkan, j ,.bbtt Pt gt:l b ;,;it titi Ullliri & tl,ti, ,Vo'Sa

l"h O:b ,Lrut 9;nt';g i,*t aiLJ, \Fl}Lg ,e;iht ,y'; $$ +j4o;et

&, # iO, ,,l2 llr (Ashim berkata, "Ketika melahirkan, maka dia

mengambilnya kepadaku dan ternyata kepalanya seperti jambul

kambing kecil, kemudian aku mengambil mulutnya dan ternyata

seperti nab'ah [salah satu jenis tumbuhan yang dipakai membuat

anak panahJ, setelah itu lidahnya dihadapkan kepadaku dan ternyata

berwarna hitam. Aku berkata, 'Sungguh benar Rasulullah SAW"').

31. Sabda Nabi SAWr"Sekiranya Aka Merajam tanpa Bukti."

'Jt- *) * ?" ;-* Ct + t>6t';i fi u$ ;t ,f
,<2; yi"u l:, ;du ,J:rir i o'; U; e ,sr* ; €c
yt ;trr rr-4-;'Q).t t1 :iacjLb .>\L:, *t e L) "i ft lt
* -oj .'ru.i?G & *L\t ,* dt ;yy|+i ,):A

Ozzq$ ru-) ,jilt E" #t s;2 f;A ,Fst 
"tu; 

or', 
"ilr\t* dti*,#t rg iiT ):,; *i+r*j ^fr 

* ;3t
'^f; G\:) ?i e$ ,y!Sr. ti* -ir; ;;.'"dt ,*, ;y \t
a6 ;il ,Ytt ie .L{;. *: * \r J:"U'ir" coJ*.-2
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5310. Dari Ibnu Abbas bahwa disebutkan tentang proses li'an

di sisi Nabi SAW. Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan tentang

itu, lalu pergi. Kemudian seorang laki-laki dari kaumnya datang dan

mengadu kepadanya bahwa dia telah mendapati laki-laki lain bersama

istrinya. Ashim berkata, "Sungguh aku tidak diuji dengan urusan ini
melainkan karena perkataanku." Dia membawa laki-laki itu kepada

Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya tentang keadaan istrinya saat

dia temukan. Adapun laki-laki itu adalah berkulit kuning, kurus, dan

berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dituduh ditemukan bersama

istrinya memiliki betis yang padat, berkulit hitam, dan gemuk. Nabi

SAW bersabda, "Ya Allah, perjelaslah." Lalu perempuan itu
melahirkan anak mirip dengan laki-laki yang dikatakan oleh suaminya

dia temukan bersama istrinya itu, maka Nabi SAW melaksakan /i an

antara keduanya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di

majlis itu, "Apakah dia perempuan yang Nabi SAW bersabda

tentangnya,'Sekiranya alu merajam seseorang tanpa bukti niscaya

aku akan rajam perempuan ini'." Maka dia berkata, "Tidak, itu
adalah perempuan yang menampakkan keburukan dalam Islam." Abu

Shalih dan Abdullah bin Yusuf berkata, "Berkulit hitam dan memiliki
bola mata yang hitam."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAI{, "Sehiranya aku merajam seseorang

tanpa bukti"). Maksudnya, bagr yang tidak mengaku. Jika tidak, maka

orang yang mengaku juga dirajam.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sa'id bin

Ufair, dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Al

Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas RA. Yahya

bin Sa'id adalah Al Anshari. Pada sanad ini disebutkan, "Dari

Abdurrahman bin Al Qasim", sementara dalam riwayat Sulaiman bin

Bilal dari Yahya bin Sa'id disebutkan, "Abdurrahman bin Al Qasim
mengabarkan kepadaku." Riwayat ini akan disebutkan setelah enam

bab. Adapun Al Qasim bin Muhammad adalah Ibnu Abi Bakr Ash-

Shiddiq. Dia adalah anak Abdurrahman, periwayat hadits ini dari Abu

Bakar. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Dari bapaknya."

4fit '-Si {i /* i.t f (Dari lbnu Abbas, sesungguhnya

disebutkan tentang proses li'an). Maksudnya, dia mengucapkan kata,

"dzukira" (disebutkan), hanya saja kata qaala (berkata) dihapus dari

kalimat. Kemudian kata dzukira berbentuk pola kata majhul (pasif).

Sedangkan kata talqa'un dalarrt riwayat Sulaiman disebutkan dengan

kata mutalaa'inan. Maksudnya, menjelaskan hukum laki-laki yang

menuduh istrinya berzira. Hanya saja diungkapkan dengan kata

talaa'un (saling melaknat), karena berdasarkan akhir dari perkara itu

setelah turunnya ayat tentan g li'an.

J'i*3t 'j )i |!)t .J 'rt* U €b 
'Jti! (Ashim bin Adi

mengatakan suatu perkataan tentang itu, lalu dia pergi). Al Karmani

berkata, "Makna kata qaulan (perkataan) adalah perkataan yang tidak

patut, seperti rasa takjub dengan diri sendiri, berlebihan dalam

kecemburuan, dan tidak mengembalikan urusarl kepada kehendak

Allah dan kekuasan-Nya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua

pernyataan itu jauh dari realita yang ada. Bahkan maksud 'perkataan

Ashim' adalah apa yang telah disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad,

sesungguhnya dia bertanya mengenai hukum yang diminta Uwaimir

agar ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun, saya memastikan

demikian, karena jelas bahwa masing-masing hadits Sahal bin Sa'ad

dan Ibnu Abbas berasal dari riwayat Al Qasim bin Muhammad, dan
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mengisahkan kejadian yang sama, berbeda dengan riwayat Ikrimah
dari Ibnu Abbas yang berkenaan dengan kisah lain, seperti telah

dipaparkan pada tafsir surah An-Nuur dari riwayat Ibnu Abdil Barr,

bahwa Al Qasim meriwayatkan kisah tentang li'an dan Ibnu Abbas

-seperti 
diriwayatkan Sahal bin Sa'ad dan selainnya- bahwa yang

melakukan li'an adalah Uwaimir.

Atas dasar ini maka maksud 'perkataan' yang diucapkan oleh

Ashim dalam riwayat AI Qasim di atas adalah ucapannya,

"Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati

laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu,
sehingga kalian membunuhnya?" Tidak ada halangan bila Ibnu Abbas

meriwayatkan kedua kisah itu bersama-sama. Asumsi bahwa riwayat-
riwayat itu mengisahkan kejadian yang berbeda dikuatkan oleh
perbedaan redaksinya, dan masing-masing riwayat tidak memuat

keterangan yang dimuat riwayat yang lain. Begitu pula dengan

perbedaan bagian-bagian peristiwa, seperti yang akan saya jelaskan.

oa o ',tg7 'C ,yt a6'U (Dia di datangi seorang laki-laki dari

kaumnya). Dia adalah Uwaimir seperti yang disebutkan. Sungguh

tidak mungkin bila dikatakan bahwa laki-laki ini adalah Hilal bin
Umayyah, sebab tidak ada hubungan kerabat antara Hilal dengan

Ashim. Hal itu, karena Hilal adalah Ibnu Umayyah bin Amir bin Abdu

Qais yang berasal dari bani Waqif. Sedangkan Ashim adalah Malik
bin Umru'ul Qais bin Malik bin Aus. Maka tidak mungkin berkumpul

dengan bani Amr bin Auf yang nasab Ashim berakhir kepadanya,

kecuali pada Malik bin Al Aus, karena Amr bin Auf adalah putra

daripada Malik.

dyl rf )\ rl* tiJir r :lr,tb Jui (Ashim berkata, "Tidaklah

alar diuji dengan perkara ini melainkan karena perkataanlil".).
Maksud perkataan ini sudah dijelaskan, karena Uwaimir bin Amr
beristrikan anak perempuan Ashim atau anak perempuan saudara laki-
laki Ashim. Oleh karena itu, Ashim menisbatkan kejadian itu kepada

378 - TATIIUL BAARI



dirinya yang tercermin dari perkataannya, "Tidaklah aku diuji."
Sedangkan maksud perkataannya, "Melainkan karena perkataanku",

adalah karena aku menanyakan perkara yang belum terjadi. Seakan-

akan dia berkata, "Maka aku dihukum dengan terjadinya perkara

tersebut pada keluargaku." Ad-Dawudi mengklaim bahwa maknanya

adalah seakan-akan dia berkata, "Sekiranya aku mendapati seseorang

melakukan seperti itu, niscaya aku akan membunuhnya", atau dia

mencela seseorang karena perbuatan itu, maka dia pun diuji
dengannya. Namun, pernyataan Ad-Dawudi ini juga jauh dari

kenyataan. Disebutkan dalam riwayat mursal Muqatil bin Hayyan

yang dikutip Ibnu Abi Hatim, "Ashim berkata, 'Sungguh kita berasal

dari Allah dan sungguh kita akan kembali kepada-Nya. Demi Allah,
ini karena pertanyaanku tentang urusan ini di hadapan orang-orang,

maka aku diuji dengan perkataanku itu." Adapun yang dikatakannya

adalah, "Sekiranya aku melihatnya, maka aku akan memenggal

lehernya dengan pedang." Namun yang berkata seperti ini adalah

Sa'ad bin Ubadah, seperti dijelaskan pada bab "Cemburu." Ath-
Thabari telah mengutipnya dari Ayyub, dari Ikrimah, melalui jalur
mursal. Lalu Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dengan menyebut

Ibnu Abbas bahwa dia berkata, ';[i!6 pi:.nJlt olr ir{D Ul tl
ht Wr"*'LA c,,-r, vt i4 :6tti $. (ketika turun ayat, 'dan orang-

orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)',
maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "Jika aku melihat si bejad itu diajak
berbuat tidak senonoh oleh seorang laki-1aki...."), laht disebutkan

kisah tersebut yang di dalamnya dikatakan, ,q ,,;, (pillfli U iitt:jt

't t f Jt ,3i'i.'Jiig @e*i Allah, tidaktah merekn tinggal melainkan

beberapa saat hingga Hilal bin Umayyah datang dan menceritakan

kisahnya). Riwayat ini dalam riwayat Abu Daud dari Abbad bin
Manshur, dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa perkataan Ashim

berkaitan dengan kisah Uwaimir, dan perkataan Sa'ad bin llbadah
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berkenaan dengan kisah Hilal, maka kedua perkataan itu tidak sama.

Hal ini juga termasuk perkara yang menguatkan kejadian tersebut

lebih dari satu kali. Perkara lain yang menguatkan hal ini adalah

keterangan di akhir hadits Ibnu Abbas yang dikutip Al Hakim, i.t',J,ti

+ ryb 'Fi fi$u) otf 6 ,op# ltbnu Abbas berkata, "Tidak ada

orang di Madinah yang lebih banyak pelayannya dayiqgdl djo"..)..

Dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, tgi d! rrr. Ot<i :{,fr Jti

7\.eU q |b $ lttri*ah berkata, "sesudah itu dia menjadi

pemimpin di suatu negeri dan tidak dinisbatkan kepada seorang

bapak"). Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam kasus li'an tersebut,

hidup dalam waktu cukup lama setelah Nabi SAW. Kemudian kata

'mishr' pada perkatan Ikrimah bermakna 'salah satu negeri'. Namun,

sebagian syaikh kami mengira yang dimaksud adalah Mesir. Oleh

karena itu, dia berkata, "Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab

para pemimpin Mesir sudah dikenal dan tercatat, namun tidak ada

nama orang ini." Dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ibnu

Sa'ad di kitab Ath-Thabaqar disebutkan bahwa anak yang lahir dari

perempuan yang melakukan li'an hidup selama dua tahun dan

kemudian meninggal dunia. Hal ini juga termasuk perkara yang

menguatkan perbedaan kej adian.

hlt U,\'o€'1 6laopun laki-laki itu). Maksudnya, laki-laki

yang menuduh i striny a b er zina.

rlrti \erkulit kuning). Maksudnya, sangat kuning. Namun hal

ini tidak bertentangan dengan pernyataan dalam hadits Sahal bahwa

dia berkulit merah atau kecoklatan, karena ini adalah warna kulitnya
yang asli, sementara warna kuning itu hanya warna yang kemudian.

iiT 
'ri, *i '+ i+: ifi * ,*\t aiir o'6 i (Adapun yang dia

tuduh dia dapatkan bersama istrinya memiliki betis yang padat dan

berkulit hitam). Maksudnya, warna kulitnya lebih kepada warna

hitam.

38O - FATgUL BAARr



1'.t> (Padat betisnya). Maksudnya, betisnya dipenuhi daging.

Abu Al Husain bin Faris berkata, "Anggota tubuhnya dipenuhi

daging." Ath-Thabari berkata, "Hal ini tidak terjadi kecuali disertai

tulang yang keras dan dibungkus daging yang banyak."

dt -*.5 (Banyak daging). Maksudnya, di semua tubuhnya.

Namun, mungkin juga ia merupakan sifat yang menjelaskan kata

khadal (padat betisnya), tetapi didasarkan pada anggapan bahwa kata

khadal bermakna badan yang gempal. Mereka yang mengatakan

bahwa maknanya adalah 'betis yang padat' telah menggunakan gaya

bahasa yang umum sesudah yang khusus.

Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal berikut disebutkan dengan

kata, $Li $,{q (berambut keriting), adalah penafsirannya seperti

disebutkan pada hadits Sahal. Sifat ini sesuai dengan sifat pada hadits

Sahal bin Sa'ad, "Lebar kedua pinggulnya dan padat kedua

betisnya...".

'& dt ,P3 * io' ,p Ut',:A (Nabi sAW bersabda, "ya

Allah, perjelaslah"). Hal ini akan dijelaskan setelah empat bab.

'c.t;qi 6i perempuan mendatangkan). Dalam riwayat

Sulaiman bin Bilal disebutkan,'*b:j (melahirkan).

W & * itt e',;t ytYi. lttaUi SAW melangsungkan

li'an di antara keduanya). Secara zhahir proses /i 2n di antara

keduanya lebih akhir hingga si perempuan melahirkan anaknya, maka

kalimat 'beliau melangsungkan li'an' dipatrami terjadi sesudah

kalimat, 'beliau pergi membawanya kepada Nabi SAW dan

mengabarkan kepadanya tentang keadaan istrinya saat didapatinya'.
Lalu kalimat ini diselingi oleh kalimat lain yaitu, 'Adapun laki-laki
itu...'. Adapun yang menyebabkan hal ini adalah bukti-bukti yang

telah kami bahwa riwayat Al Qasim ini selaras dengan hadits Sahal

bin Sa'ad.
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# *t:rti i*')"j ls"kironya aku merajam tanpa bukti). Hal

ini drjadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa penolakan

perempuan untuk melakukan li'an tidak mengharuskan hukuman

(hadd) atasnya. Ini adalah pendapat Al Auza'i dan pengikut ahli ra'yu
(rasionalis). Mereka berdalil bahwa hukuman (hadd) tidak dapat

ditetapkan hanya karena seseorang menolak untuk bersumpah, dan

sabda beliau SAW, "Sekiranya aku merajam tanpa bukti" bukan

hanya untuk li'an. Imam Ahmad berkata, "Apabila seorang

perempuan menolak untuk melakukan li'an, maka dia ditahan, tetapi

aku takut mengatakan dia dirajam, karena jika dia mengaku terang-

terangan telah berzina dan kemudian meralatnya, maka dia tidak

dirajam, lalu bagaimana dia dijatuhi hukuman rajam ketika menolak

melakukan /i 'an.

.'ti,jlr G fe # itr.ii,6 lseorang laki-laki berkata kepada

Ibnu Abbas di majlis). Hal ini akan dijelaskan pada bab "Perkataan

Imam, 'Ya Allah Perjelaslah'."

ili iii ,'d.i-'i.:t *,t l.V ;:'Sv 6atu Shatih dan Abduilah

bin Yusuf berkata, "Hitam dan memiliki betis yang padat".).

Maksudnya, keduanya menukil dengan kata khadlan dan periwayat

lain menukil dengan kata khadalan. Namun, keduanya benar, seperti

disebutkan ahli bahasa. Abu Shalih yang dimaksud adalah Abdullah

bin Shalih (uru tulis Al-Laits). Pada sebagian naskah dari Abu Dzar

disebutkan, "Abu Shalih berkata kepada kami." Adapun riwayat

Abdullalr bin Yusuf dinukil melalui sanad yang maushul oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang budud (hukuman).

382 - FATHUL BAARI



32. Mahar Bagi Perempuar yang Melakukan Li'an

aj ,Ju, .'oiyt .i',yt * iy ti i,Su ,:; ;. *.-' f
Li'&hr 

'i6-, 
,ei*ir ,r ,t?i ;; & & it ;*'4,

t:s'rri Lf ii; irr iJvs ,(y r+t, ,;*|k i'rn **i
'k'o;n **f Li'& hr 'iui ,rili t+.6 t *',k i:rE
:.$-t'i. ,1, ,).'Sw ,*f:iC .Lii;. ofi ,,;.(' e,;tt ,1*
t .. ,^- -t- - <z )- c t
:),2 :Jv ,$ 1tr')t Ju ,iv ,i!"i'!)t)i I Vt **-st G o\

t . c .. , , c " 'i;.i'# tyS ',.# ob ,W.'dl't't;i v2W -.:5 
o1 ,elJ J6 )

,*

5311. Dari Sa'id bin Jubair, aku berkata kepada Ibnu Umar,

"seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina." Dia berkata,

"Nabi SAW memisatrkan antara dua saudara bani 'Ajlan. Beliau

bersabda, 'Allah mengetahui salah satu dari kalian berdua telah

berdusta, maka adakah di antara kalian yang mau bertaubat?'

Keduanya menolak. Beliau bersabda, 'Allah mengetahui salah satu

dari kalian berdua telah berdusta, maka adakah di antara knlian yang

mau bertaubat?' Keduanya pun menolak. Beliau bersabda, 'Allah

mengetahui salah satu dari knlian berdua telah berdusta, maka

adakah di antara kalian berdua yang mau bertaubat?' Keduanya

tetap menolak, lalu beliau memisahkan keduanya." Ayyub berkata:

Amr bin Dinar berkata kepadaku, 'sesungguhnya dalam hadits ini ada

sesuatu yang aku tidak melihatmu menceritakannya'. Dia berkata,

"Laki-laki ifu berkata, 'Hartaku'." Beliau berkata, "Dikatakan, 'Tidak

ada harta bagimu. Jika engkau benar, maka engkau telalt

menggaulinya, dan jika engkau berdusta, maka ia lebih jauh darimu'."
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Keterangan Hadits:

(Bab mahar bagi perempuan yang melakukan li'an).

Maksudnya, penjelasan tentang hukumnya. Para ulama telah sepakat

bahwa perempuan yang di-li'an dan telah digauli oleh suaminya,

berhak mendapatkan semua mahar yang telah disepakati. Namun,

mereka berbeda pendapat jika perempuan itu belum digauli. Menurut

pendapat mayoritas ulama, dia berhak mendapat separoh maharnya,

seperti perempuan yang ditalak sebelum digauli. Menurut sebagian, ia

mendapatkan semua mahar. Ini adalah pendapat Abu Az-Zinad, Al
Hakam, dan Hammad. Sebagian lagi berpendpat, dia tidak

mendapatkan sesuatu pun dari mahar itu." Pendapat ini dikemukakan

oleh Az-Zuhri dan diriwayatkan dari Imam Malik.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Zurarah,

dari Ismail, dari Ayyrb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar. Ismail

yang dimaksud adalah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah.

U1;t OS ,hj '# 
irl C (Aku berkata kepada lbnu (Jmar,

"Seseorang yang menuduh istrinya berzina'). Maksudnya, apakah

hukumnya? Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur lain dari

Sa'id bin Jubair, dan pada bagian awalnya diberi tambahan, "Dia

berkata, ,rb lbi ok e+'(i ,,P#t G.-13, i.t sT'JA U'A d
p fi U; ;r';n 

'3i1 
jri ,gt-tlt (trfiush'ab -yahti lbnu Az-Zubair-

tidak memisahkan mereka yang melakukan li'an.", Mal<sudnya ketika

dia menjadi pemimpin di lrak. Sa'ad berkata, "Aku menyebutkan hal

itu kepada Ibnu Umar".). Kemudian disebutkan melalui jalur lain dari

sa'id, Jt'*:i,i'rii ti U"jt 63 irt i, # rli e fr#t * "#**'r'fr it )F (Aku ditanya tentang mereka yang melakuknn li'an

pada pemerintahan Mush'ab lbnu Az-Zubair, lalu aku tidak tahu apa

yang harus aku katakan, maka aht pun pergi ke rumah lbnu Umar di

Makkah).Lalu di dalamnya disebutkan, yQ:i&jr ,t'}t * 6.1[ ,i:ii6

pyi ut iyi cui '*'Jit, ',tl'J')t i,l ,F ,iirr oe;:" 
' 

jti t'4fi O4ibi 1tt "
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berkata, 'Wahai Abu Abdirrahman, dua orang [suami- istriJ yang

melakukan li'an, apakah keduanya dipisahkan?' Beliau berkata,

'Maha suci Allah, ya. Sesungguhnya orang pertama yang bertanya

tentang itu adalah Fulan bin Fulan'.) Dari kata 'di Makkah' diketahui

bahwa dalam riwayat sebelumnya terdapat bagian yang dihapus,

dimana seharusnya adalah, "Aku bepergian ke Makkah dan

menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar." Kemudian dalam riwayat

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyrb dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, 1 :riizi,i. S;tAt ,tS.it'A ):bi;. ,SF- ,*>tst e'.Agti *t*u &
'ofi 6ami pernah berbeda pendapat di Kufah tentang mereka yang

melakukan li'an. Sebagian kami mengatakan bahwa keduanya

dipisahkan, dan sebagian lagi mengatakan tidak dipisahkan). Dari

sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dalam masalah ini
sudah te{adi sejak lama. Utsman Al Batti (salah seorang ahli fikih
Basrah) tetap dalam pandangannya bahwa li'an tidak berkonsekuensi

pemisahan antara suami-istri, seperti yang telah dinukil. Seakan-akan

hadits Ibnu Umar belum sampai kepadanya.

It>Gr'ir € ,e?i ,y. ru, *v ?ot e',;, G| @asututlah SAW

memisahkan antara dua saudara bani 'Ajlan). Hal ini akan disebutkan

setelah satu bab. Adapun namanya sudah disebutkan pada hadits Sahal

bin Sa'ad. Dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani disebutkan, 9i'&.
lXiriJr €.fai antara salah satu bani 'Ajlan) Namun, ini merupakan

kesalahan dalam penulisan naskah.

i)ff G.t;f 'iri {V- iirr i,S,6i (Betiau bersabda, "Altah

mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua benar-benar telah

berdusta'). Demikian dalam riwayat Al Mustamli. Adapun riwayat

selainnya tidak mencantumkan hrxuf lampada kata l")t3.

q.6 fU6 ,K, M @pakah ada di antara kalian yang

bertaubat? Keduanya menolak). Secara zhahir yang demikian sebelum
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terjadi li'an di antara keduanya. Masalah ini akan disebutkan lagi pada

pembahasan mendatang.

'qJfi itt (Ayyub berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad

yangmaushul melalui sanad di awal hadits.

,.t"j'.'ri ii,!:r;3 ttri t * **t' ebl
-. ,. ,., ,'r.'-,

:tt"-) # )-P d. Otte

t' ...lrJ J6 1 :$ :JE ,J6 (Amr bin Dinar berkata kepadaku bahwa

pada hadits ini terdapat sesuatu yang aku tidak melihatmu

menceritakannya. Dia berkata, "Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'."

Dia berkata, "Dikatakan, 'Tidak ada harta bagimu...'.").

Ringkasnya, Amr bin Dinar dan Ayyub sama-sama mendengar hadits

ini dari Sa'id bin Jubair. Lalu Amr menghapal apa yang tidak dihapal

oleh Ayyub. Hal itu sudah dijelaskan Sufyan bin Uyainah ketika dia

meriwayatkan dari keduanya pada bab sesudahnya.,Dllam riwayatnya

disebutkan dari Amr melalui sanad-nya, JJ', # it' .r,; Vt',Se
r ,j6 J.6 :jd .Qb u'P t |qig G'";i,l' ..rp tKJl4 ,,lr;fi,
U 'J6 (Nabi SAW bersabda kepada yang melakukan li'an,

"Perhitungan kamu berdua terserah Allah. Salah satu dari kalian

telah berdusta. Tidak ada jalan bagimu terhadapnya." Dia berkata,

"Hartaku." Beliau bersabda, "Tidak ada harta bagimu'). Adapun

makna 'tak ada jalan bagimu' artinya tidak ada kekuasaan bagimu.

Sedangkan kata, 'hartaku' berkedudukan sebagai subjek kata ke{a
yang dihapus. Seakan-akan ketika dia mendengar sabda beliau SAW,

'Tidak ada jalan bagimu terhadapnya', maka dia pun berkata,

"Apakah hartaku akan lepas dariku?"

Harta yang dimaksudkan adalah mahar. Ibnu Al Arabi berkata,

"Kata 'hartaku', maksudnya, mahar yang dia serahkan kepada

istrinya. Hal ini dijawab bahwa engkau telah mengambil imbalannya

karena engkau masuk berduaan dengannya dan dia menyerahkan

dirinya kepadamu. Hal itu diperjelas dengan perincian yang lebih

detail. Dia berkata, 'Jika engkau benar dalam tuduhanmu, maka
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engkau telah mengambil hakmu darinya sebelum itu. Bila engkau

berdusta atas tuduhanmu kepadanya, maka lebih tidak mungkin
bagimu untuk memintanya kembali. Hal ini agar kamu tidak
mengumpulkan dua hal, yaitu engkau melakukan kezhaliman pada

kehormatannya, dan meminta hartanya yang telah dia ambil darimu

menurut cara yangbenar."

Dari riwayat ini diketahui pula yang mengatakan 'tidak ada

harta bagimu', yang tidak dicantumkan dengan jelas pada hadits di
atas, dan hanya disebutkan, "Dikatakan, 'Tidak ada harta bagimu'."
Padahal An-Nasa'i meriwayatkannya dan Ziyad bin Ayyub, dari Ibnu

Ulayyah dengan kata, "Dia berkata, 'Tidak ada harta bagimu'."

Adapun kata, "engkau telah masuk ke tempatnya" ditafsirkan
dalam riwayat Sufyan dengan perkataannya "maka dia menjadi

imbalan atas penghalalanmu terhadap kemaluannya." Kalimat "maka

ia lebih jauh darimu", demikian juga An-Nasa'i mengutipnya.

Sementara dalam riwayat Al Ismaili dari Utsman bin Abi Syaibah dari
Ibnu Ulayyah disebutkan, "Maka ia lebih jauh untukmu." Sebelum

pembahasan tentang nafkah akan disebutkan baik dari jalur Amr bin
Dinar dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi, "Maka yang demikian
lebih jauh, dan lebih jauh untukmu darinya." Pengulangan kata 'lebih
jauh' di sini hanyalah sebagai penekanan. Kemudian kata 'yang
demikian itu' kembali kepada kata 'dusta', karena meskipun tuduhan

suami atas istrinya adalatr benar, dia tetap tidak bisa mengambil

kembali mahar yang telah diserahkan, sehingga tentu lebih jauh lag
kemungkinan untuk mengambilnya bila tuduhan itu adalah dusta.

Dari kata, "maka dia sebagai imbalan atas penghalalanmu

terhadap kemaluannya" disimpulkan bahwa perempuan yang

melakukan li'an jika mendustakan pernyataannya setelatr proses li'an,
lalu mengaku telatr berzina, maka wajib mendapatkan hukuman

(hadd), tetapi haknya terhadap mahar yang telah disepakati tidak
gugur.

FATIIUL BAARI - 
gA7



33. Perkataan Imam (Pemimpin) Kepada Orang yang Melakukan
Li'an, "Sesungguhnya Salah Satu dari Kalian Berdua telah
Berdusta. Apakah Ada di antara Kalian yang Bertaubat?',

*.-y t';L u.t';L :J$ .3 ;'*,-,'4 ,:k JG

t5jt4 :jb>\ilr, & *L it *'Ct lC :5- pt-tt
ju:, :Jv.J.6:)v,r1!;'A F l,lr)tr tKLi n' .,t,
e ot; ,ti*'-i'0,'d$-t er'* W, U*'&;u1 ,ill
Jq :* 

"it 

'^L+ ,L6' J$ .U i;.i '!ti ,AL i*
.i;irr'*t ,F:, ;L u> ii ,j6 ,:;;'r€-.'ii.', ,Ji:
'Ct o5 ,,ju[t, *ilr **t; Le:' |J5:) ,^zb"u. sw
L1 ii; ii,r ,Jv's.ei*;jr €. €?i ; {-) ib h; J-
'a XIY+ :,:t;!* Jv .ftly oX t'+.G t3.'.'J-'*':rf **i

.'ef;ri s *i.0 :*
53l2.Amr berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair t"riuu,

Aku bertanya tentang hadits suami-istri yang melakukan /i 'an kepada
Ibnu Umar. Dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepada orang yang
melakttkan li'an, 'Perhitungan kalian berdua diserahkan kepada

Allah, salah satu dari kalian telah berdusta, tidak ada jalan untulonu
terhadapnya '. Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'. Beliau berkata, 'Tidak
ada harta untuhnu. Jika engkau benar dalam tuduhanmu atasnya,

makn ia (harta itu) sebagai imbalan atas penghalalanmu terhadap
kemaluannya. Adapun jika engkau berdusta terhadapnya, maka yang
demikian itu lebih jauh bagimu'." Sufyan berkata, "Aku
menghapalnya dari Amr." Ayyub berkata, "Aku mendengar Sa'id bin
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Jubair berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Seorang laki-laki
yang melakukan /i'an terhadap istrinya'. Dia mengisyaratkan dengan

kedua jarinya dan memisahkannya. Lalu Sufyan memisahkan kedua
jari telunjuk dan jari tengahnya. Nabi SAW memisahkan dua saudara

bani 'Ajlan dan bersabda,'Allah mengetahui sesungguhnya salah satu

dari kalian berdua telah berdusta. Apakah ada di antara kalian yang
bertaubat '... sebanyak tiga kali. Sufyan berkata: Aku menghapalnya

dari Amr dan Ayyrb seperti yang aku kabarkan kepadamu."

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan Imam [pemimpinJ kepada orang yang
melakukan li'an, "Sesungguhnya salah satu di antara kalian berdua

telah berdusta"). Iyadh berkata dan diikuti An-Nawawi, "Pada kata

G'.t;i (salah satu dari kalian berdua) terdapat bantahan bagi para ahli

Nahwu (gramtikal bahasa Arab) yang mengatakan kata ahad tidak
digunakan, kecuali dalam kalimat negatif. Begitu pula bantahan bagi

mereka yang berpendapat bahwa ia tidak digunakan, kecuali dalam
konteks sifat, dan tidak diletakkan pada tempat kata waahid (satu)

serta tidak bisa menggantikan posisinya. Hal ini juga diperkenankan

oleh Al Mubarrid. Pada hadits ini, kata afuad digunakan bukan dalam
bentuk sifat serta bukan penafian, dan memiliki makna kata waahid
(satu)."

Al Fakihi berkata, "Ini termasuk perkara yang sangat

mengherankan dilakukan oleh Al Qadhi, padahal dia memiliki ilmu
sangat mendalam dan pikiran yang cerdas, karena apa yang dikatakan
para ahli Nahwu hanya berkaitan dengan kata afuad yang digunakan

untuk makna umum, seperti perkataan 9t'ry JliJt \r9 6 (tak ada satu

orang pun di dalam rumah), atau bi b ,i:E 6 (tak ada satu orang

pun yang datang kepadaku). Adapun kata afuad yang bermakna 'satu',

tidak ada perbedaan tentang penggunaannya pada kalimat positif,
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seperti firman Allah, iif iirr $|y f*"r"kanlah Allah itu Esa),

'e/-f (maka kesal<sian salah seorang mereka), dan Lrti
(salah satu dari kalian berdua telah berdusta).

Vti 
"U t;S:4'e @pakah ada di antara kalian berdua yang

bertaubat). Mungkin hal ini sebagai bimbingan, bukan karena tidak
didapatkan pengakuan dari keduanya atau salah satunya, karena jika
suami mendustakan dirinya, maka itu merupakan bentuk taubat

darinya.

):* Jtt (Amr berkata). Diaadalah Ibnu Dinar. Dalam riwayat

Al Humaidi disebutkan, "Dari Sufyan, Amr memberitakan kepada

kami". Saya sudah jelaskan pada bab sebelumnya.

tb ,i: '^L+ |o$r]ri gsujan berkata: Aku menghapatnya

dari Amr).Ini adalah perkataan Ali bin Abdullah, yaitu menjelaskan

bahwa Sufyan mendengarnya dari Amr.

q6 'J6i 
@yyub berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad

yang maushul melalui sanad di awal hadits dan bukan termasuk

riwayat mu'allaq. Kesimpulannya, hadits ini dalam riwayat Sufyan

dari Amr bin Dinar, dari Ayyub, dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Al
Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Ayyub menceritakan kepada kami
pada majlis Amr bin Dinar, maka Amr menceritakan haditsnya ini
kepadanya, lalu Ayyrb berkata kepadanya, "Engkau lebih baik dalam

meriwayatkan hadits daripada aku." Pada pembahasan yang lalu saya

sudah jelaskan penyebabnya, yaitu dalam riwayat Amr terdapat

keterangan yang tidak ditemukan dalam riwayat Ayyub.

.,i/*U. JUi lAenau mengisyaratkan dengan kedua jarinya).Ini

termasuk penggunaan kata'qaala' (berkata) dengan arti perbuatan.

Adapun kata, "Sufyan memisahkan antara jari telunjuk dan jari
tengah" merupakan kalimat yang disipkan dengan maksud

menjelaskan caranya. Namun, tampaknya dia tidak menegaskan

6:514:.i

ai;t;i

I

l
,
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demikian, kecuali berdasarkan dalil. Sementara kata, "Nabi SAW

memisahkan. . . ", merupakan j awaban bagi pertanyaan.

"qs€ Gt;1bL..i,i-hr 'j6l (Beliau berkata, "Allalt mengetahui

bahwa salah satu dari kalian berdua telah berdusta".).Iyadh berkata,

"Secara zhahir, beliau mengucapkan perkataan ini setelah keduanya

selesai melakukan li'an. Kesimpulannya, bagr orang yang berdosa

ditawarkan untuk segera bertaubat, meski secara garis besar, dan

pendustaannya terhadap pernyataannya menunj ukkan taub atnya dalam

hal itu. Ad-Dawudi berkata, 'Beliau mengatakan yang demikian

sebelum li'an, untvk memperingatkan mereka akan perbuatan itu'.
Namun, yang pertama lebih kuat dan lebih tepat dengan redaksi

kalimat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakan Ad-Dawudi

lebih tepat dari sisi lain, yaitu disyariatkannya memberi nasehat

sebelum terjerumus dalam kemaksiatan, bahkan yang demikian lebih

tepat dilakukan daripada sesudah terjerumus. Adapun redaksi kalimat

dalam riwayat Ibnu Umar menerima kedua kemungkinan itu.

Sedangkan redaksi hadits Ibnu Abbas sangat tegas mendukung apa

yang dikatakan Ad-Dawudi.

Dalam riwayat Jarir bin Hazim dari Ayyrb dari Ikrimah dari

Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabari, Al Hakim,. dan Al Baihaqi

tentang kisah Hilal bin Umayyah disebutkan, 6 d'j ; AOi i,S'6t

,iiy,t 'iv* 
jrit ruu 6<l ,# ,A>'e G:t;i oi'rcu- it' 'j6i *>$t

"o;U (dia berkata: Beliau memanggil keduanya ketikn turun ayat

tentang li'an. Beliau bersabda, "Allah mengetahui bahwa salah satu

dari kalian berdua adalah berdusta, apakah ada di antara kamu

berdua yang bertaubat? " Hilal berkata, "Demi Allah, sungguh aku

adalah benar"). Saya sudah jelaskan pula bahwa hadits Ibnu Abbas

dari riwayat Ikrimah berbicara tentang kisah tertentu, bukan kisah

yang disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad dan Ibnu Umar. Hal ini
dapat diterima berdasarkan bahwa kejadian itu berlangsung lebih dari

satu kali.
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34. Memisahkan antara Suami-Istri yang Melakukan Li'an

it]y, oi ',;i t;i:L ?nt gr'r"' itLi ge 7
qiL:r, ,Wi ii,.t,,Vr; 6i *',

5313. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA mengabarkan

kepadanya bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara laki-laki dan

perempuan yang dituduhnya berzina, dan beliau memerintahkan

keduanya bersumpah.

,v 9f /t) Ut'*o ilu * it*
,, l.c, .-'c1..w.Gl1 

'ri''tt
5314. Dari Ibnu {Jmar, dia berkata, "Nabi SAW

melangsungkan li'an antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

dari kalangan Anshar, lalu memisahkan di antara keduanya."

Keteransan Hadits:

(Bab memisahkan suami istri yang melakukan li'an). Judul bab

ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan disebutkan Al Ismaili.

Adapun dalam riwayat An-Nasafi tercantum kata 'bab' tanpa judul.

Kemudian periwayat lainnya tidak menyebutkan apapun. Namun,

versi pertama lebih sesuai. Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu

Umar dari jalur Llbaidillah ibn Umar Al Umari, dari Nafi' melalui dua

jalur. Redaksi pertama adalah, "Beliau memisahkan antara laki-laki

dan perempuan yang dituduhnya berzina, dan beliau memerintahkan

keduanya bersumpah." Sedangkan yang kedua adalah, "Beliau

melangsungkan li'an antara seorang laki-laki dan perempuan serta

menyuruh keduanya bersumpah." Dapat diisimpulkan bahwa

t.^4
,l z t .. . tz . ct/ j.

,-F.t ,t &: * arl sLl;,
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pernyataan mutlak dari Yahya bin Ma'in dan selainnya yang

menyalahkan kalimat, "memisahkan dua orang yang melakukan

li'an", dimaksudkan hanya yang terdapat dalam hadits Sahal bin

Sa'ad. Riwayat yang dimaksud dikutip Abu Daud dari Sufyan bin

Uyainah dat'r Az-Zuhi darinya melalui kata ini, dan dia berkata

sesudahnya, "Tidak ada satu pun yang mengikuti Ibnu Uyainah dalam

riwayat itu."

Kemudian Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu lJmar, '; Pi *p ir' e +t J'J-iOi'

9X!r'Jr €. *?i (Rasulullah SAll'memisahkan antara dua saudara

bani 'Ajlan). Ibnu Abdil Barr berkata, "Barangkali Ibnu Uyainah

mencampurkan antara hadits yang satu dengan yang lainnya."

Kemudian Ibnu Abi Khaitsamah menyebutkan bahwa Yahya bin

Ma'in ditanya tentang hadits ini dan dia berkata, "Hadits ini tidak

benar." Ibnu Abdil Barr berkata, "Jika yang dimaksud adalah yang

terdapat dalam hadits Sahal, maka itu mudah. Namun, jika tidak, maka

pemyataannya tertolak." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan

juga dari hadits Sahal melalui Ibnu Juraij , | ,*#t C 
"iL U'gi

t:.tti Ot;,*:- (sunnah bagi dua orang [suami-istriJ yang melakuknn li'an

bahwa keduanya tidak berkumpul selamanya). Namun, makna zhahir

redaksinya menunjukkan bahwa ia berasal dari perkataat Az-Ztthi,
sehingga statusnya adalah mursal. Saya sudah jelaskan pula tentang

mereka yang mengutipnya melalui sanad yang maushul dan yang

menukil dengan sanad yafig mursal dalam bab "Li'an dan Orang yang

Menjatuhkan Talak." Berdasarkan hal ini, maka kata tersebut

tercantum secara akurat melalui jalur ini sehingga dijadikan pegangan

oleh mereka yang berpendapat bahwa pemisahan antara pasangan

yang melakukan li'an tidak terjadi dengan sebab li'an itu sendiri

sampai Hakim memutuskan/menjatuhkannya. Namun, riwayat Ibnu

Juraij di atas menguatkan bahwa pemisahan terjadi dengan sebab li'an
itu sendiri. Kalaupun dikatakan statusnya mursal, maka sudatr
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disebutkan dari Ibnu Umar menurut kata tersebut, seperti dikutip Ad-

Daruquthni. Ia pun menjadi pendukung bagi mereka yang memahami

kata 'pemisahan' dalam hadits di atas sebagai penjelasan hukum

bukan pemisahan. Mereka berdalil pula dengan riwayat lain, "Tidak

ada jalan bagimu terhadapnya." Namun, hal ini ditanggapi bahwa

sabda ini disebutkan sebagai jawaban atas pertanyaan pihak laki-laki

tentang hartanya yang diambil istrinya. Hal ini mungkin dijawab

bahwa yang dijadikan pegangan adalah konteks umum ayat tersebut,

yang berbenttk nakiraft (indefinit) dalam konteks penafian, sehingga

mencakup harta dan badan. Juga berkonsekuensi penafian

kekuasaannya terhadap sang istri dari segala sisi.

Pada akhir hadits Ibnu Abbas yang dikutip Abu Daud

disebutkan , li o:ri, ;". )r|fr4 ,hi'u ,* l3 w *'ab1 ,,P3
n,

W ,{f (beliau memutuskan bahwa tidak ada kewajiban memberi

naJkah dan tempat tinggal bagi suami, karena keduanya berpisah

tanpa talak dan tidak pula karena dilinggal mati suamy'. Hal ini
sangat jelas menunjukkan bahwa pemisahan terjadi di antara keduanya

dengan sebab li'an itusendiri. Kesimpulan dari hadits Sahal, ti^)6 t41)hI

WrA'*: *v ht,,I.a ir' J?:) il| oi'S:e 6n menjatuhkan tatak tiga

kepada istrinya sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya untuk

berpisah dengannya), bahwa laki-laki itu menjatuhkan talak sebelum

mengetahui pemisahan antara suami-istri itu terjadi dengan sebab

li'an. Dia pun segera menjatuhkan talak, karena ketidaksukaannya

yang sudah memuncak.

Kalimat, "tidak berkumpul selamanya" dijadikan dalil bahwa

pemisahan karena li'anberlak:u untuk selamanya, dan bahwa laki-laki

yang melakukan li'an bila mendustakan pernyataannya, tetap tidak

halal menikahi istrinya sesudah itu. Sebagian ulama berkata, "Suami

boleh menikahi istrinya kembali, hanya saja yang terjadi karena li'an
adalah talak satu dan tidak bisa dirujuk." Ini adalah pendapat

Hammad, Abu Hanifah, dan Muhammad bin Al Hasan, serta dinukil
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melalui jalur yang shahih dari Sa'id bin Al Musayyab. Menurut

mereka, "Suami yang melakukan /i'an terhadap istrinya kembali

berstatus sebagai salah satu pelamar bagi mantan istrinya."

Dari Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahhak, dia berkata, "Apabila
suami mendustakan pemyataannya, maka istrinya dikembalikan

kepadanya." Ibnu Abdil Barr berkomentar, '?ernyataan ini menurut

saya merupakan pendapat yang ketiga." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

mungkin juga maksud, "Dikembalikan kepadanya", adalah sesudah

akad baru. Dengan demikian, sesuai pendapat sebelumnya. Ibnu As-

Sam'ani berkata, "Saya belum menemukan dalil yang menyatakan

pemisahan itu berlaku selamanya dari segi logika, bahkan yang diikuti
dalam hal itu adalah nash."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian sahabat kami

menyimpulkan faidah dari hadits ini, yaitu orang terlaknat tidak bisa

berkumpul dengan yang tidak terlaknat, sebab salah satu dari

keduanya terlaknat dengan jelas. Berbeda apabila mereka menikahi

pasangan lain, maka hal itu tidak dapat dipastikan. Jika benar

demikian, maka keduanya dilarang menikah, sebab sudah dipastikan

salah satu dari keduanya dalam keadaan terlaknat. Namun, dalam

masalah ini terjadi perbedaan secara garis besarnya."

As-Sam'ani berkata, "Sebagian ulama madzhab Hanali

menyebutkan, kata q}>At (dua pelaku li'an) berkonsekuensi bahwa

pemisahan selamanya itu dengan syarat bahwa li'an if.t dilakukan oleh

kedua belah pihak (suami-istri). Adapun menurut ulama madzhab

Syafi'i, cukup dengan li'an dai pihak suami, seperti yang telah

dijelaskan. Mereka menjawab alasan para ulama madzhab Hanafi,

bahwa karena proses li'an teqadi karena perbuatan suami melakukan

li'an terhadap istrinya, dan kata laknat yang tegas ditemukan pada

pihaknya tanpa pihak istri, maka apa yang didapatkan darinya disebut

'mulaa'analt', karena li'an dari suami merupakan sebab dalam

menetapkan istrinya telah berbuat zina sehingga berkonsekuensi



penafian nasab anak dan hak senggama. Sementara bila hak senggama

sudah tidak ada lagi, maka pernikahan menjadi putus. Apabila

dikatakan, "Jika suami mendustakan pernyataannya dalam ptoses li'an

akan berkonsekuensi batalnya li'an dari segi hukum, dan jika hal itu

batal, maka perempuan dapat kembali digauli", maka kami katakan,

"Li'an dalam madzhab kalian adalah kesaksian, sementara yang

bersaksi jika meralat kesaksiannya setelah ditetapkannya hukum,

maka hukum itu tidak dapat dibatalkan. Adapun dalam pandangan

kami, li'an adalah sumpah, sementara apabila sumpah menjadi dalil

dan dihubungkan dengan hukum, maka tidak dapat terangkat (batal).

Jika suami mendustakan pernyataannya, maka sungguh dia telah

mengaku tidak ada sesuatu darinya yang bisa menggugurkan hukuman

atas dirinya. Untuk itu hukuman (hadd) tetap ditegakkan terhadapnya,

dan apa yang mengharuskan li'antidakmenjadai batal.

35. Anak Dinisbatkan kepada Perempuan yang Melakukan Li'an

/-o ,

caSl,,rl j
.^

dti, &r ,tV
"lt'd?r,t# oi

5315. Dari Ibnu lJmar, sesungguhnya Nabi SAW

melangsungkar li'an antara seorang laki-laki dan istrinya, lalu laki-

laki itu menafikan anak dari perempuan tersebut, maka beliau

memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak kepada sang istri.

Keterangan Hadits:

(Bab anak dinisbatkan kepada perempuan yang melakukan

li'an). Maksudnya, jika suami menafikan penisbatan anak itu kepada

dirinya baik sebelum maupun sesudah melahirkan.

t, t z.l a /
Ol -r^-o U.l ,f
,J.rn) A .AV

,y'; *\ *)
.;i';u. ust
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6r$ b ,*'6 ,*r.f;$ ,Yi ,y ,fl P:t # Xr' ,3:a ..lr Ll

(Sesungguhnya Nabi SAW melangsungkan li'an antara seorang laki-
laki dan istrinya. Maka laki-laki itu menafikan anak dari perempuan

tersebut). Ath-Thaibi berkata, "Huruf fa' pada awal kata uJ}ilt)

berfungsi menjelaskan sebab. Maksudnya, proses li'an menladi sebab

penafian. Jika dimaksudkan batrwa proses li'an menjadi sebab adanya

penafian, maka ini pun cukup baik, karena jika suami tidak
menyinggung penafian anak dalarn proses li'an, maka anak itu tetap

dinisbatkan kepadanya. Sementara hadits ini dalam kitab Al
Muwathath'dinukil dengan huruf wawu ,iitl @an dia menafikan).

Ibnu Abdil Barr menyebutkan batrwa sebagian periwayat dari Malik
mengutipnya dengan kata j6lrj (dan memindahkan), tetapi seakan-

akan ini hanya kesalahan penulisan. Kalaupun akurat, maka maknanya

hampir sama dengan versi yang pertama. Hadits ini sudatr disebutkan

pada tafsir surah An-Nuur melalui jalur lain dari Nafi', ;:) )+r'tt\
6xi'pi * bt ;b',;, *;t6 ,b{i'u 66 titTt gesungguhnya

seseorang menuduh istrinya berzina dan menafikan penisbatan

analorya, maka Nabi SAI{ memerintahkan keduanya melalatkan li'an).
Riwayat ini menjelaskan batrwa penafian dapat menyebabkan li'an,
bukan sebaliknya.

Hadits ini dijadikan dalil pensyariatan li'an untuk menafikan
anak. Menurut Imam Ahmad, analc telatr dinafikan dari bapaknya

dengan sebab li'an,meskipun suami tidalc menyinggungnya saat li'an.
Namun, pendapat ini perlu ditinjau kenrbali, karena jika suami

mengakui anak itu, maka tetap dinisbatkan kepadanya. Hanya saja

li'an dari lald-laki berpenganrh menolak hukuman qadzaf dai dirinya
dan penetapan zina terhadap sang istri. Hukuman (hadd) juga

terangkat dari sang istri ketika dia melakukan li'an,

Imam Syaf i berkat4 'Tika laki-laki menafikan anak dalam
proses li'an,maka anak itu tidak dinisbatkan kepadanya. Jika dia tidak
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menyinggung masalah ini, maka dia boleh mengulangi li'an untuk

menafikan anak. Namun, pengulangan itu tidak diberlakukan bagi

sang istri (pihak perempuan). Apabila memungkinan bagi laki-laki

mengajukan perkara kepada hakim, tetapi dia mengakhirkannya tanpa

sebab hingga si perempuan melahirkan, maka dia tidak berhak

menafikan penisbatan anak tersebut kepadanya."

Hadits di atas dijadikan juga sebagai dalil bahwa dalam

penafian janin tidak disyaratkan penegasan dari laki-laki (suami)

bahwa anak itu hasil zina ibunya, dan tidak perlu memastikan

kesucian rahim dengan satu kali haid. Namun, madzhab Maliki
mensyaratkan semua itu. Sebagian ulama yang menyelisihi mereka

berhujjah bahwa kasus tersebut adalah penafian janin oleh suami

tanpa menyinggungnya ketika proses li 'an . Berbeda dengan li 'an yang

terjadi karena menuduh istri telah berzina. Namun, Imam Syaf i
berdalil bahwa perempuan yang hamil bisa saja mengalami haid. Oleh

karena itu, syarat memastikan kesucian rahim dari janin tidak

memiliki arti. Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam masalah ini tidak ada

j awaban yang memuaskan."

9f-iJu. ;jjt ',rJ?t ,v1:3. O* (Beliau memisahkan antara

keduanya dr, *"nirbatkan anak kepada sang istri). Ad-Daruquthni

berkata, "Imam Malik menyendiri dalam mengutip tambahan ini."
Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka mengatakan bahwa

Malik menyendiri dalam mengutip kata ini dalam hadits Ibnu Umar.

Namun, kata tersebut diriwayatkan melalui jalur lain dalam hadits

Sahal bin Sa'ad, seperti dari riwayat Yunus dari Az-Zuhri yang

dikutip Abu Daud, il Jt. tlit o(i l2o '*? t ftemudian

perempuan itu keluar dalam keadaan hamil, dan analorya dinisbatkan

kepada ibunya).

Maksud 'sang anak diikutkan kepada ibunya', adalatr anak itu

menjadi miliknya, dan tidak dinisbatkan kepada suaminya, maka tidak

ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya.
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Sedangkan ibunya tetapi mewarisi anaknya sesuai ketetapan yang

telah ditentukan, sebagaimana tercantum secara tegas di akhir hadits

Sahal bin Sa'ad yang telah dijelaskan, "Anaknya dinisbatkan kepada

ibunya, dan sunnah dalam warisan bahwa ibu mewarisi anaknya dan

anak mewarisi ibunya seperti yang Allah tetapkan untuknya."

Menurut sebagian, makna'sang anak diikutkan kepada ibunya'

adalah bahwa ibunya dijadikan sebagai bapak bagi anak tersebut. Oleh

karena itu, sang ibu akan mewarisi semua harta anak itu bila tidak ada

ahli waris lain, seperti anak dan lainnya. Ini adalah pendapat Ibnu

Mas'ud, Watsilah, sekelompok ulama, dan safu riwayat dari Ahmad,

serta diriwayatkan pula dari Ibnu Al Qasim. Namun, dinukil juga

darinya bahwa yang dimaksud adalah ashabah (ahli waris yang

mengambil sisa semua harta warisan) ibu anak itu menjadi ashabah

baginya. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu lJmar, dan pendapat masyhur

dari Imam Ahmad. Dikatakan lagi, ibunya mewarisinya dengan bagian

yang telah ditetapkan dan juga radd (pengembalian sisa dari

pembagian). Ia adalah penapat Abu Ubaid, Muhammad bin Al Hasan,

dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dia berkata, "Jika tidak ada ahli

waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dalam keadaan

apapun, maka ashabah-nya adalah ashabah ibunya."

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa anak yang dinafikan

melalui proses li'an jika dia seorang perempuan, maka laki-laki yang

melakukan li'an (mmtan suami ibunya) boleh menikahinya. Ini juga

salatr satu pendapat yang ganjil dalam sebagian pengikut madzhab

Syaf i. Adapun yang shatrih adalah pendapat jumhur, batrwa anak

tersebut haram untuk dia nikahi, karena anak tersebut termasuk anak

istrinya yang berada dalam pemeliharaannya.
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36. Perkataan Imam (Pemimpin)r,,Ya Allah Perjelaslah.r,

);'ry )V>At T;' :Jv ofr q* ;.1 * # c e;nr ;
i o'; u.\ e'q* ; €G JLit' ,&j *'ht' &'i,
,Std .>L', )t?;t (';-3 ,fi {) ?7 y'i o l', ;ti ,J}t
* it);' J\yr'Jlu d:rr.lt ;i,r v,6-; i-.$r v :i.yG

y";t U,i rs)- '^;iyr * i;, ql1 ;?:$ &j * ht

vr- iii lli + e : ,iltt'ok', ,?i t*, ;ot'U) ti;i
dt ,*) *\t -* ar Jy:i6 -vLit:e #t 6
';;.)" l^*lf,;j Xfi G; Ti elt J*'SU ti*'.;A,e ';
G {* fl ,y:,i6 .ci:;. *:)'*'\t'*;ur J;,
t*i '*u'j,'&j*ht,* it J;1JC C oe:u.r/t'4 tn i?rr'at;. ,,t ,q* ut Jt- .ry'.:;) fr ;.

.t1-,)' eiilt
5316. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas,

sesungguhnya dia berkata, "Disebutkan tentang dua orang (suami-
istri) yang melakukan li'an di sisi Rasulullah SAW. Ashim bin Adi
mengatakan suatu perkataan dalam hal itu dan pergi, lalu seorang
laki-laki dari kaumnya mendatanginya. Laki-laki itu menceritakan
kepadanya bahwa dia telah mendapati istrinya bersama laki-laki lain.
Ashim berkata, 'Tidaklah aku diuji dengan perkara ini, melainkan
karena perkataanku'. Dia pergi membawa laki-laki tersebut kepada

Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau tentang istrinya
yang dia dapati bersama laki-laki itu. Laki-laki itu berkulit kuning,
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sedikit daging (kurus), berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dia

dapati bersama istrinya adalah berkulit hitam, memiliki bola mata

yang sangat hitam, banyak daging (gemuk), dan berambut keriting.

Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, perjelaslah'. Selanjutnya,

perempuan itu melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang

disebutkan oleh sang suami dia dapatkan bersama istrinya. Rasulullah

SAW pun melangsungkan li'an antara keduanya." Seorang laki-laki
berkata kepada Ibnu Abbas di majlis itu, "Apakah dia perempuan

yang Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya aku merajam seseorang

tanpa buhi, niscaya aku akan merajam perempuan ini '. " Ibnu Abbas

berkata, "Bukan, itu adalah perempuan yang menampakkan

keburukan dalam Islam."

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan Imam [pemimpinJ, "Ya Allah, Perjelaslah".).
Ibnu Al Arabi berkata, "Doa ini tidak hanya bermakna memohon
penjelasan kebenaran untuk salah satu dari keduanya, bahkan

memohon agar perempuan itu dapat melahirkan supaya jelas

kemiripannya, karena hal itu dapat terhalang akibat kematian sang

anak sehingga tidak jelas. Hikmahnya,adalah mencegah siapa yang

menyaksikan hal tersebut agar tidak melakukannya, karena bisa

mendatangkan celaan meskipun terbebas dari hukum an (h add).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ismail, dari

Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdunahman bin Al
Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas. Ismail adalah

Ibnu Abi Uwais, dan Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari. Pada sanad

ini disebutkan, "Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkan kepadaku."
Riwayat ini dan juga riwayat Al-Laits empat bab yang lalu bahwa

riwyat Ibnu Juraij dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim yang dikutip
Imam Syaf i dan selainnya terdapat taswiyah (penghapusan

periwayat). Meskipun Yahya mendengar dari Al Qasim, tetapi dia
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hanya mendengar hadits ini dari anaknya yang bernama

Abdurrahman.

.rP ii,, J'1J"1:),fla6ry .q) tt Vi:'-3t Clt i,;'lu:

*) * itt 1Prr"*puan itu melahirkan anak mirip dengan laki-laki

yang dikatakan suaminya dia dapati bersama istrinya. Maka

Rasulullah SAW melangsungkan li'an di antara keduanya). Secara

zhahir proses li'an dilakukan lebih akhir hingga perempuan tersebut

melahirkan anaknya. Namun, saya telah jelaskan bahwa riwayat Ibnu

Abbas ini menceritakan perempuan yang disebutkan dalam kisah

hadits Sahal bin Sa'ad. Sementara telah disebutkan dari hadits Sahal

bahwa li'an terjadi antara keduanya sebelum perempuan itu

melahirkan anaknya. Ada juga kemungkinan -meski cukup jauh-

proses li'an itl terjadi disebabkan tuduhan zina dan pada kali lain

disebabkan penafian anak.

/V il ,y1'r:A (Seorang laki-laki berkata kepada lbnu

Abbas). Orang yang bertanya ini adalah Abdullah bin Syaddad bin Al
Had. Dia adalah anak laki-laki bibi Ibnu Abbas. Abu Zinad

menyebutkan namanya dari Al Qasim bin Muhammad sehubungan

hadits ini, seperti akan dipaparkan pada pembahasan tentang fuudud

(hukuman).

ly$)' e.ipt'# rn (Dia menampakkan keburukan dalam

Islam). Maksudnya, dia biasa mengerjakan perbuatan keji secara

terang-terangan. Namun, tidak ada yang bisa menjeratnya dihadapan

hukum baik berupa bukti maupun pengakuan. Ad-Dawudi berkata,

"Di sini terdapat keterangan yang membolehkan mencela orang-orang

yang menempuh perilaku buruk." Namun, pernyataan ini dikritik,

karena Ibnu Abbas tidak menyebutkan nama perempuan itu secara

khusus. Jika yang dimaksud adalah menampakkan cacat tanpa

menyebutkan pelakunya secara jelas, maka ada kemungkinan benar.

Pada pembahasan tentang tafsir dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu

ti* "c";O'tt
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Abbas disebutkan, yt ?q'c ,?,6 )i ,i6 t) * a' ..p ,fir';ti
LA qt ,S.tg gesungguhnya Nabi SA[l bersabda, "Kalau bukan

karena apa yang telah ada dalam kitab Allah, niscaya antara aku dan

dia terdapat urusan'). Maksudnya, kalau bukan karena hukum Allah
yang telah ada bahwa li'an itu dapat menolak hukuman (hadd) dari si

perempuan, maka aku akan melaksanakan hukuman terhadapnya

karena kemiripan anaknya dengan laki-laki yang dituduh berzina

dengannya.

Disimpulkan pula bahwa Nabi SAW memberi keputusan

berdasarkan ijtihad dalam perkara yang belum diturunkan wahyu

secara khusus kepada beliau. Apabila diturunkan wahyu tentang

hukum masalah itu, niscaya beliau akan mengamalkan apa yang

diturunkan. Beliau memberlakukan sebagaimana zhahirnya, meskipun

ada faktor-faktor pendukung yang berbeda dengan yang zhahir.

Pelaiaran vang dapat dihmbil

l. Jika seorang mufti (pemberi fatwa) ditanya tentang suatu

kejadian yang belum dia ketahui hukumnya, dan dia berharap

mendapatkan nash tentang itu, maka hendaknya dia tidak

terburu-buru melakukan ijtihad.

Bepergian untuk mencari jawaban peristiwa yang terjadi,

sebab Sa'id bin Jubair pergi dari Irak ke Makkah untuk

masalahli'an.

Boleh datang kepada seorang ulama di tempat tinggalnya
meskipun sedang beristirahat, selama mengetatrui bahwa

kedatangannya tidak memberatkannya.

Mengagungkan orang yang berilmu dan memanggilnya dengan

nama panggilan.

Bertasbih ketika merasa takjub.

2.

3.

4.

5.
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6. Isyarat akan luasnya ilmu yang dimiliki Sa'id bin Jubair,

karena Ibnu Umar merasa heran bila hukum masalah seperti

ini tidak diketahui olehnya. Namun, ada kemungkinan

keheranan Ibnu Umar dikarenakan hukum tersebut telah

masyhur pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, dia

merasa heran bagaimana hal seperti itu tidak diketahui oleh

sebagian orang.

Penjelasan sebagian persoalan dan keseriusan untuk
mengetahuinya, berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Orang

pertama yang bertanya tentang itu adalah si fulan." Begitu pula
perkataan Anas, "Li'an pertama yang terjadi..."

Ujian dan cobaan terkait dengan ucapan. Sekiranya tidak
terjadi pada yang mengucapkan, niscaya akan terjadi pada

orang yang memiliki hubungan dengannya.

Hendaknya seorang hakim mencegah orang berperkara agar

tidak bersikukuh dalam kebatilan, yaitu dengan cara memberi
nasehat, mengingatkan, seraya mengulang-ulangi agar lebih
mendalam.

Melakukan perbuatan yang tingkat kerusakannya paling kecil
di antara dua kerusakan yang ada, dan meninggalkan

kerusakan lebih besar, sebab kerusakan akibat bersabar

terhadap sesuatu yang menyelisihi konsekuensi sifat cemburu

disamping keburukan dan kejelekan perbuatan itu, tetap lebih
mudah daripada melakukan pembunuhan yang berakibat

terjadinya qishash terhadap si pembunuh. Sementara syariat

telah memberikan jalan keluar yang baik dengan menjatuhkan

talak atau melakttkan li'an.

Bertanya dengan kalimat 'bagaimana pendapatmu' telah

dikenal sejak dahulu.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

Khabar ahad (beita yang dinukil orang perorang) dapat

diamalkan jika para pembawa berita itu adalah orang-orang

yang ts iq ah (terpercaya).

Seorang hakim dianjurkan memberi nasihat kepada pelaku

li'an ketika akan melakukan proses /i an. Nasihat ini lebih

ditekankan pada kali yang kelima. Ibnu Daqiq Al Id

menyebutkan batrwa para ahli fikih mengkhususkan nasehat

ini kepada perempuan ketika dia hendak mengucapkan kata

'kemurkaan Allah'. Namun, dia menilai pendapat ini cukup

musykil bila dihadapkan dengan keterangan pada hadits Ibnu

Umar. Namun, sekelompok ulama madzhab Syafi'i dan

lainnya telah menegaskan tentang disukainya menasehati

kedua pihak sekaligus.

Menyebutkan dalil dengan penj elasan hukumnya.

Tidak disukai membicarakan masalatr-masalatr yang

berdampak pencemaran harga diri seorang muslim atau

menyakitinya. Dalam perkataan Imam Syafi'i terdapat isyarat

batrwa hal ini berlaku secara khusus pada masa Nabi SAW
karena saat itu wahyu masih turun, untuk menghindari
pertanyaan tentang sesuatu yang mubatr lalu menjadi haram

dengan sebab pertanyaan itu. Pada kitab Ash-Shahih

y)lU 6aum muslimin yang paling besar kejahatannya adalah

orang yang bertanya tentang suatu masalah yang belum

diharamlran, lalu menj adi diharamkan karena pertanyaannya).

Kemudian sekelompok ulama salaf tetap tidak menyukai
mempertanyakan perkara yang belum terjadi. Namun,

kebanyakan ulama mempraktekkan kebalik,mnya. Sungguh

tidak terhitung hal-hal yang telatr dibahas oleh para ulama

sebelum terjadi.

t4.

15.
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16. Para sahabat biasa bertanya tentang hukum yang belum ada

wahyu yang turun tentangnya.

Jika seorang ulama jika tidak menyukai suatu pertanyaan,

maka boleh mencela dan merendahkannya.

Seseorang yang mendapatkan perkara tidak disukai akibat ulah

orang lain, maka dia boleh mengecam orang itu atas kejadian

yang menimpanya.

Orang yang butuh mengetahui suatu hukum tidak boleh

mundur, karena ketidaksukaan ulama terhadap masalahnya,

dan tidak pula kemarahan dan ketidakramahannya, bahkan

hendaknya kembali meminta dengan lemah lembut hingga dia

mau memenuhi kebutuhannya.

Disyariatkan menanyakan hal-hal penting dalam masalah

agama dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Tidak ada celaan dalam hal itu bagi yang bertanya meskipun

termasuk sesuatu yang tidak baik.

Anjuran bertaubat dan beramal secara sembunyi-sembunyi.

Membatasi kebenaran pada salah satu dari dua sisi jika tidak

mungkin mendapatkan perantara, berdasarkan sabdanya,

"Sesungguhnya salah satu dari kaliqn berdua berdusta."

Dua pihak yang berperkara dan saling mendustakan, maka

tidak satu pun dari keduanya yang dihukum, meskipun jelas

salah satunya telah berdusta dan tidak dapat ditentukan mana

yang berdusta.

Jika terjadi li'an, maka gugurlah hukuman (hadd) dari suami

karena menuduh istrinya beruina dan juga laki-laki yang dia

tuduh telah berzina dengan istrinya, sebab pada sebagian jalur

riwayat ini disebutkan nama laki-laki yang dituduh tersebut.

Meskipun demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan

bahwa orang yang menuduh itu dijatuhi hukuman (hadd). Ad-

t7.

r8.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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25.

Dawudi berkata, "Imam Malik tidak berpendapat demikian,

karena belum sampai hadits kepadanya. Sekiranya sampai

kepadanya hadits tentu dia akan berpendapat seperti itu pula.

Namun, sebagian ulama madzhab Maliki dan Hanafi yang

berpendapat ditegakkan hukuman (had) bahwa laki-laki yang

dituduh pada kejadian itu tidak mengajukan tuntutan,

sementara itu adalah haknya. Oleh karena itu, tidak ada

riwayat yang menyatakan bahwa yang menuduh tersebut

dijatuhi hukuman (hadd), sebab dasar hukuman sudah gugur

karena li'an. Iyadh menyebutkan bahwa sebagian ulama

madzhabnya mengajukan alasan bahwa Syarik adalah seorang

Yahudi. Saya pun sudah menjelaskan masalah ini pada bab

"Dimulai dari Laki-laki pada Proses Li'an."

Imam (pemimpin) tidak diperkenankan memberitahukan

kepada yang tertuduh atas tuduhan yang dijatuhkan kepadanya.

Perempuan yang hamil melakukan li'an sebelum melatrirkan,

berdasarkan kalimat dalam hadits, '?erhatikanlah, apabila dia

melatrirkan...", seperti dijelaskan dalam hadits Sahal dan Ibnu

Abbas. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud

disebutkan, "Dia -yakni laki-laki itu- datang bersama istrinya,

lalu keduanya melakukan li'an. Nabi SAW bersabda,

'Barangkali dia melahirkan anak berleulit hitam dan berambut

keriting', ternyata dia melahirkan anak berkulit hitam dan

berambut keriting." Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Berbeda dengan ahli ra'yu yang tidak menerima hal itu dengan

alasan bahwa kehamilan tidak diketahui, karena bisa saja

hanya berupa hembusan. Adapun dalil jumhur ulama batrwa

li'an disyariatkan untuk menolak hukuman dari laki-laki
(suami) yang menuduh, dan menolak rajam dari si perempuan.

Maka tidak ada perbedaan apakah perempuan itu hamil atau

tidak. Oleh karena itu, li'an tetap disyariatkan terhadap

perempuan yang telah berhenti haid (menopause). Kemudian
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27.

terjadi perbedaan tentang perempuan yang masih kecil. Jumhur

ulama berpendapat, jika suami perempuan itu menuduhnya

berzina, maka suami boleh melakukan li'an tntuk menolak

hukuman qadzaf da/r dirinya, tapi hal ini tidak berlaku bagi si

perempuan.

Hadits ini dijadikan dalil tentang tidak adanya kafarat dalam

sumpah dusta, sebab jika ada, tentu dijelaskan dalam kisah ini.

Namun, ini ditanggapi bahwa dalam kisah ini tidak diketahui

di antara keduanya yang bersumpah dusta sebagaimana beliau

membimbing salah satunya untuk taubat'

Pada sabda Nabi SAW, "Bukti qtau cambukan di

punggungmu" memberi petunjuk bahwa jika orang yang

menuduh berzina tidak mampu mendatangkan bukti, lalu dia

minta orang yang tertuduh untuk bersumpah, maka

permintaannya tidak dipenuhi, sebab pembatasan tersebut

tidak berubah dari beliau SAW, kecuali satu tambahan yang

disyariatkan, yaitu li' an.

Boleh menyebutkan sifat-sifat tercela saat keadaan

mengharuskan, dan tidak termasuk ghibah yang diharamkan'

Hadits ini dijadikan dalil bahwa li'an tidak disyariatkan

kecuali bagi yang tidak memiliki bukti. Namun, pernyataan ini

perlu ditinjau lebih lanjut, sebab jika suami berhasil

menunjukkan bukti atas perbuatan zina istrinya, tetap

diperbolehkan melakukan li'an atas istrinya untuk menafikan

anak, sebab li'an tidak terbatas pada zina saja. Ini adalah

pendapat Malik dan Syafi'i serta ulama yang sependapat

dengan keduanya.

Hukum itu berkaitan dengan yang zhahir' Adapun masalah

batin diserahkan kepada Allah. Ibnu ArTin berkata, "Hadits

ini dijadikan dalil oleh Imam Syaf i untuk menerima

taubatnya orang zindiq (kafir). Namun, hal ini perlu ditinjau

28.

29.

30.

31.
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32.

33.

kembali, karena hukum berkaitan dengan yang zhahir dalam

hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalah batin.

Sementara zindiq telah diketahui batinnya melalui

perbuatannya yang lalu, sehingga penampilan luar yang dia

tampakkan sesudah itu tidak diterima." Dalil Syafi'i cukup

jelas, karena beliau SAW telah mengetahui pasti salah satu

dari keduanya telah berdusta. Beliau SAW juga mampu

memastikan siapa di antara keduanya yang berdusta. Namun,

beliau mengabarkan bahwa hukum syara' hanya berkaitan

dengan yang zhahir tanpa harus meneliti urusan batin.

Disamping itu telah ada faktor-faktor yang menunjukkan yang

berdusta dalam proses li'an ittt. Meski demikian, Nabi SAW

tetap memperlakukan keduanya sesuai zhatrirnya tanpa

menjatuhkan hukuman terhadap si perempuan.

Dari hadits ini disimpulkan bahwa hakim tidak cukup dengan

dugaan kuat dan isyarat dalam menetapkan hukuman (hadd)

yang menyelisihi penampilan luar selama yang tertuduh

mengingkari dan tidak ada bukti.

Imam Syaf i berdalil dengan hadits ini untuk membatalkan

istifusan, berdasarkan sabdanya, "Kalau bukan karena sumpah,

niscaya antara aku dan dia ada urusan."

Jika seorang hakim telah mengerahkan upayanya dan

mencukupi syarat-syarat, maka hukumnya tidak dibatalkan,

kecuali bila tampak kekurangan syarat atau kekurangan dalam

sebab tertentu.

Li'an disyariatkan trhadap setiap perempuan yang telatr digauli

mauprln yang belum. Ibnu Mundzir menukil ijma' tentang hal

ini. Namun, mengenai mahar (maskawin) bag yang belum

digauli terdapat perbedaan di kalangan ulama madzhab

Hanbali, seperti telatr diisyaratkan pada tempahrya. Jika terjadi
pernikahan fasid (rusak) atau cerai yang tidak bisa dirujuk, lalu

34.

35.
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si perempuan melahirkan anak dan si laki-laki ingin menafikan

anak itu, maka dia boleh melakukan li'an- Abu Hanifah

berkata, "Anak itu tetap diikutkan kepada si laki-laki dan tidak

ada penafian serta li'an,karena perempuan itu bukan istrinya."
Demikian juga si laki-laki menuduh istrinya berzina, lalu

memisahkan diri dengan menjatuhkan talak tiga, maka dia

boleh melakukan li'an. Namun, Abu Hanifah berkata, "Tidak

boleh." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Husyaim dari

Mughirah, Asy-Sya'bi berkata, "Apabila si laki-laki

menjatuhkan talak tiga, lalu si perempuan melahirkan anak,

dan si laki-laki menafikan anak darinya, maka suami boleh

melakukan li'an." Al Harits berkata kepadanya,

"Sesungguhnya Allah berfirman, 'Dan orang-orang yang

menuduh istrinya berzina', apakah engkau menganggap

perempuan itu istri bagi laki-laki tersebut?" Asy-Sya'bi
berkata, "Sesungguhnya aku malu kepada Allah jika melihat
kebenaran, lalu tidak mau kembali kepadanya." Jika si laki-
laki melakukan li'an tiga kali saja dan si perempuan

melakukan hal serupa, lalu hakim memisahkan keduanya,

maka tidak te{adi pemisahan menurut jumhur ulama, karena

makna zhahir Al Qur'an menyatakan hukuman (hadd) telah
jatuh atas keduanya. Hukuman ini tidak gugur dari mereka,

kecuali melalui proses yang disebutkan. Oleh karena itu, harus

melakukan seluruh proses li'an. Namun, menurut Abu
Hanifah, pemisahan telah terjadi karena proses li'an sldah
dilakukan sebagian besarnya, maka inilah yang menjadi

patokan hukum.

36. Hadits ini dijadikan dalil bahwa li'an dapat menafikan

kehamilan. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan

riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan sabda beliau SAW,
"Perhatikanlah, jika dia melahirkan...". Hadits ini sangat jelas
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37.

bahwa si perempuan dalam keadaan hamil, dan anaknya pun

dinisbatkan kepada ibunya.

Boleh bersumpah berdasarkan dugaan yang kuat, dan

sandarannya adalah berpegang kepada asal atau kuatnya

harapan dari Allah saat tampak kebenaran, berdasarkan

perkataan orang yang ditanya Hilal, "Demi Allah sungguh

engkau akan dicambuk", dan perkataan Hilal, "Demi Allah,

aku tidak akan dipukuli, sungguh dia telah tahu aku melihat

hingga aku minta fatwa."

Sumpah yang dijadikan dasar dalam hukum adalatr sumpah

yang terjadi sesudah izin dari hakim, sebab Hilal berkata,

"Demi Allah sungguh aku benar." Namun, ucapannya ini tidak

dimasukkan dalam kalimat-kalimat li' an yang lima.

Hadits ini dijadikan pegangan mereka yang tidak

memperhitungkan hukum dat', qaa'f(orang ahli melihat nasab

melalui kemiripan). Namun, hal ni ditanggapi bahwa

pengabaian hukum kemiripan di sini terjadi karena

bertentangan dengan hukum syariat secara zhahir. Hukum

yang ditetapkan oleh qa'if dijadikan pegangan ketika tidak ada

hukum zhahir yang ddadikan patokan serta terjadi kesamaran.

Dalam kondisi demikian, diserahkan kepada keputusan qa'f.

38.

39.
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37. Apabila Suami Menjatuhkan Talak Tiga kepada Istrinya,
kemudian Dia Menikah dengan Laki-laki lain setelah Menjalani

Masa lddah dan belum sempat Menyentuhnya

ldL ;';i;r e')i *'tt'Gv, ri qr'?ut *r, '$9 t
,WUi trt'i *?* *'r rlLht ,* otrulu ,?i",;)?

":i.j 
'^i#. gi .-,y , Jd {i "y 't\A '; Xir,

, .1o, t.o,L^e

5317. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rifa'ah Al Qurazhi
menikahi seorang perempuan, kemudian dia menceraikannya, lalu

perempuan itu menikahi laki-laki lain. Setelah itu dia datang kepada

Nabi SAW dan menyebutkan kepadanya bahwa suaminya tidak

mendatanginya dan miliknya hanya seperti ujung kain. Beliau

bersabda, "Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan dia

merasakan madumu."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila suami menjatuhkan talak tiga kemudian

perempuan itu menikahi laki-laki lain setelah menjalani mosa iddah

dan dia belum sempat menyentuhnya). Maksudnya, apakah

perempuan itu kembali halal untuk dinikahi suami pertama yang

menceraikannya ketika diceraikan oleh suami yang kedua sebelum

disentuh [digauli]?

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan pembahasan tentang iddah

secara terpisah dari pembatrasan tentang li'an sebagaimana saya
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dapatkan dalam naskah-naskah Imam Bukhari. Namun, dalam syarah

Ibnu Baththal tercantum "Kitab Iddah" sebelum bab "Perempuan-

perempuan yang tidak lagi Mengalami Haid [menopuase]). Sebagian

mereka menyebutkan "Bab-bab iddah", dan yang lebih tepat adalah

mencantumkan hal itu di tempat ini, karena pembahasan ini tidak
memiliki kaitan dengan li'an. Mengingat suami-istri yang melakukan
li'an, maka suami tidak kembali lagi kepada istri, meskipun dia telah
menikah dengan laki-laki lain, baik sudah digauli atau belum.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua
jalur. Pertama, dari Amr bin Ali, dari Yahya, dari Hisyam, dari
bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Kedua, dari Utsman bin Abi
Syaibah, dari Abdah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA.
Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan, sedangkan

Hisyam adalah Ibnu Urwah. Pada sanad ini disebutkan, "IJtsman bin
Abi Syaibah menceritakan kepadaku...", lalu dia menukil teksnya
sesuai redaksi riwayat Abdah. Hanya saja Imam Bukhari
membutuhkan riwayat Yahya, karena di dalamnya terdapat penegasan

dari Hisyam bahwa dia mendengar langsung dari gurunya
sebagaimana tercantum dalam perkataannya, "Bapakku menceritakan
kepadaku."

*|3rtb'6)'bi (Sesungguhnya Rifa'ah Al eurazhi). Dia adalah

Rifa'ah Al Qurazhi Ibnu Samau'al.

if;t {ii (Menikahi seorang perempuan). Dalamriwayat Amr

bin Ali yang disebutkan Al Ismaili, ;ifj' e 'U i$y 6"orang
perempuan dari Bani Quraizhah). Namanya disebutkan oleh Malik
dalam hadits Abdunatrman bin Az-zubur sebagaimana dikutip Ibnu
Walrab, Ath-Thabarani, dan Ad-Daruquthni dalam kttab At Ghara'ib
dengan sanad yangmaushul, sertadalam kJtab Al Muwaththa'melalui
sanad yang mursal, bahwa namanya adalatr Tamimatr binti watrab.
Kemudian terjadi perbedaan tentang pelafalannya. Sebagian
menyebutnya Tamimatr dan sebagian lagi Tumaimatr. Namun,
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pelafalan kedua ini lebih akurat sebagaimana disebutkan secara tegas

dalam krtab Nikah karya Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah.

Sebagian lagi mengatakan namanya adalah Suhaimah seperti

diriwayatkan Abu Nu'aim. Namun, seakan-akan versi ini hanya

kesalahan dalam penulisan. Dalam riwayat Ibnu Mandah disebutkan

"Umaimah" seperti diriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Ibnu

Abbas, dan disebutkan juga bahwa nama bapaknya adalah Al Harits.

Semua nama ini menunjukkan kepada satu orang, hanya saja terjadi

perbedaan dalam mengucapan namanya. Adapun yang paling kuat

adalah versi yang pertama.

'fI *')? t$b 'j (Kemudian dia menceraikannya, lalu

perempuan itu menikahi laki-laki lain). bnam Malik menyebutkan

dalam riwayatnya bahwa nama laki-laki itu adalah Abdurrahman bin

Az-Zabir. Semua riwayat dari Hisyam bin Urwah sepakat bahwa

suami yang pertama adalah Rifa'ah sedangkan yang kedua adalah

Abdurrahman. Demikian juga dikatakan Abdul Wahab bin Atha' dari

Sa'id bin Abi Arubah dalam kitabnya An-Nikah, dari Qatadah bahwa

Tamimah binti Abi Ubaid Al Qurazhiyah diperistrikan oleh Rifa'ah,

lalu dia menceraikannya, kemudian diperistri oleh Abdurrahman bin

Az-Zabt. Penyebutan nama bapaknya tidak menafikan riwayat Malik.

Mungkin narna bapaknya adalah Wahab, dan nama panggilannya

adalah Abu Ubaid. Hanya saja hal itu bertentangan dengan keterangan

yang tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab Al Maghazi dair

riwayat Salamah bin Al Fadhl dari Hisyam, dari bapaknya, dia

berkata, "Dia seorang perempuan dari suku Quraizhah yang bemama

Tamimah. Dia diperistrikan Abdurrahman bin Az-Zabit, lalu

diceraikan, kemudian dinikahi oleh Rifa'ah, lalu dia pun

menceraikannya, maka perempuan itu ingin kembali kepada

Abdunalrman bin Az-Zabir." Riwayat ini disamping mursal juga

terbalik. Adapun yang akurat adalah yang disepakati oleh para

periwayat dari Hisyam.
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Kisah serupa terjadi pula pada perempuan lain. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dari lIbaidillah bin Al Abbas

-yakni 
Ibnu Abdul Muththalib- bahwa Al Ghumaisha' atau Ar-

Rumisha' datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal suaminya,

bahwa dia tidak sampai kepadanya, maka tidak tinggal berapa lama

suaminya datang dan berkata, "Dia berdusta, tetapi dia ingin kembali

kepada suaminya yang pertama." Beliau bersabda, e q ''il.i'f

tillj Osk giaat ada hak baginya atas hal itu hingga dia merasakan

madu suaminya [yang keduaJ). Para periwayatnya tsiqah (terpercaya),

tetapi terjadi perbedaan dalam pengutipannya dari Sulaiman bin
Yasar. Dalam riwayat syaikh kami dalam kitab Syarh At-Tirmidzi
tercantum, "Abdullah bin Abbas." Sebagian mengkritik Ibnu Asakir
dan Al Mizzi, karena tidak menyebutkan hadits ini dalam kitab Al
Athraf. Namun, kritikan itu tidak berdasar karena keduanya

menyebutkannya dalam deretan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh

I-Ibaidillah, dan inilah yang benar.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah llbaidillah
mendengar riwayat langsung dari Nabi SAW. Hanya saja yang pasti,

dia dilahirkan pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu, disebutkan

dalam deretan sahabat. Nama suami Al Ghumaisha' adalah Amr bin
Hazm seperti diriwayatkan Ath-Thabarani, Abu Muslim A1 Kujji, dan

Abu Nu'aim dalam kitab Ash-Shahabah dari jalur Hammad bin
Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah,
"Sesungguhnya Amr bin Hazm menceraikan Al Ghumaisha', lalu dia
dinikahi oleh seorang laki-laki, dan sebelum laki-laki itu
menyentuhnya dia pun ingin kembali kepada suaminya yarug

pertama." (Al Hadits). Saya tidak mengetahui nama suaminya yang

kedua.

Kemudian kisah serupa terjadi pada perempuan ketiga bersama

Rifa'ah (bukan Rifa'ah pada kisatr pertama). Lalu suami kedua juga

bemama Abdunahman bin Az-Zabir, seperti diriwayatkan Muqatil bin
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Hayyan dalam tafsirnya 
-dan 

dari jalurnya Ibnu Syahin dikitab Ash'

Shahabah- kemudian Abu Musa, sehubungan firman Allah dalam

surah Al Baqarah l2l ayat 230, i? V\ I e fii.'o, 'i e,1G
(Tidak halal baginya sesudah itu hingga dia menikahi suami yang

tain).Diaberkata, .*|ug 4-#t tr i r'jt * *&y e tJl
f:)t'r:b 'orx. *\p t:li.6r,b @ * i.t *i # i 7'i i.'tb$)

4-'oi & * 'd\,Uui *t * l,' ,p ,}t *A t4iL'j /,it I
.r ,jri t.tlli ,f\ ,t' i) Jl gt\t (Ayat tersebut turun berkenaan

dengan Aisyah binti Abdurrahman bin Aqil An-Nadhariyah. Dia

diperistrikan oleh Rifa'ah bin l{ahab bin Atik -dan dia adalah anak

paman perempuan itu- lalu dia menjatuhkan talak ba'in (talak yang

tidak dapat rujuk kembali) kepadanya, kemudian perempuan itu

menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zabir, setelah itu suami

kedua ini menceraikannya, maka dia datang kepada Nabi SAW dan

berlcata, 'Dia menceraiksnht sebelum menyentuhku, apakah aku

kembali kepada putra pamanla+ suamiku yang pertama?' Beliau

bersabda, 'Tidak'.). Hadits ini kalaupun akurat, maka yang tampak

daripada teksnya bahwa ia adalatr kisah lain, dan masing-masing,

yaitu Rifa'ah Al Qurazhi dan Rifa'ah An-Nadhari mengalami hal

seperti itu bersama istrinya, lalu masing-masing istri keduanya

menikah dengan Abdurratrman bin Az-Zabfu dan diceraikan sebelum

digauli, maka hukum pada kisah keduanya adalah sama meskipun

terdapat perbedaan pelaku.

Dari sini jelaslah kesalatran mereka yang menyatukan

keduany4 karerra dugaan batrwa Rifa'ah bin Samau'al adalatr Rifa'ah

bin Wahab. Mereka berkata, "Terjadi perbedaan tentang istri Rifa'ah

hingga melahirkan lima pendapat." Lalu disebutkan perbedaan

pelafalan Tamimah. Tetapi yang benar apa yang sudah disebutkan.

Hal serupa terjadi juga pada Abu Rukanah dalam kisah lain yang akan

saya sebutkan di akhir bab ini.
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*t* ,P ,;t U6 loio datang kepada Nabi SAW).

Pada pernyataan ini terdapat bagian yang dihapus dan bagian tersebut

diketahui melalui riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat Imam Bukhari

dari jalur Ibnu Mu'awiyah dari Hisyam disebutkan, A? q'r:) *3?
tU"j":g ,)iW|F" C @ia menikahi laki-laki lain, tetapi suaminya

yang baru ini tidak memperoleh sesuatu yang diinginkan darinya).

Dalam riwayat Abu Awanah melalui Ad-Darawardi dari Hisyam

disebutkan, W ',?fo 
/:Jt i ,i;')t |* tit$ @ia dinikahi

Abdurrahman bin Az-Zabir, lalu dia terhalang dari perempuan itu).

Demikian juga dalam riwayat Malik bin Abdunahman bin Az-Zubir

sendiri, hanya saja diberi tambahan, t4r; oi W" * @ro pun tidak

mampu untuk menyentuh istrinya). Kata fa'turidha, artinya ada

penghalang yang menghalangi dirinya untuk menggauli perempuan

itu, baik karena gangguan jin atau karena penyakit.

q,;tri ) ^X'i c,tf :l (Dia menyebutkan kepada beliau bahwa

suaminya tidak mendatanginya). Dalam riwayat Abu Muawiyah dari

Hisyam disebutkan, |d Ji,i'M|iiob u $t,q.V"'{ (dia mat

mendekatiku kecuali sekali dan singkat, dan dia belum sampai kepada

sesuatu dari diriku).

y't^ ,b 11.6 A iil1 lOan mililorya hanya seperti ujung kain).

Maksudnya, ujung kain yang belum dijahit atau ditenun. Kata tersebut

diambil dari kata "hadabul ain", yaitu rambut di pelupuk mata (bulu

mata). Maksudnya, kelamin suaminya seperti rambut di pelupuk mata

yang tidak dapat berdiri tegak. Hal ini dijadikan dalil bahwa hubungan

dengan suami kedua tidak bisa menghalalkan si perempuan untuk

kembali kepada suami pertama, kecuali jikak benar-benar terjadi

hubungan intim antara keduanya. Sekiranya alat kelamin suami kedua

tidak dapat tegak, atau dia impoten, atau dia masih anak-anak, maka

hubungannya itu tidak menghalalkan si perempuan untuk kembali

aitt
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kepada suami yang pertama menurut pendapat yang benar, dan ini
juga yang paling benar dalam madzhab Syaf i.

I 
'j66 

(Beliau bersabda, "Tidak"). Demikian disebutkan dari

jalur ini secara ringkas. Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam
bin Urwah seperti yangtelah disebutkan pada bab "Orang yang
Berkata kepada Istrinya, 'Engkau haram untukku'," & !l 6 ,fi-'lt
j65 t,tilr €'ty'b,iit :t 4 a ;*ii'a:'-ri u 1l eii- * y4rt

,:\\r *ij.?tvit , 'rr, *v trl, & l' i)?, @on mitiknya hanya

seperti ujung kain, dia tidak mendekatiku kecuali satu kali dan
singkat, dan dia tidak sampai kepada sesuatu dari diriku, maka
apakah aku halal untuk suamiku yang pertama? Rasulullah SAW
bersabda, "Engkau tidak halal untuk suamimu yang pertama").

Dalam riwayat Az-Zuhi dari Urwah seperti disebutkan di
bagian awal pembahasan talak, il' ,,lJa iU' lri j,15 .Rii' ,y A y,\i

L'ob$ Jt qi'ol 'u,-i *us {*i S lr"rungguhnya mitiknya

seperti ujung lroin, malra Rasulullah SAW bersabda, "Barangkali
engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, tidak"). pada pembahasan

tentang Pakaian Akan disebutkan melalui Ayyub dari Ikrimah, bahwa
Rifa'ah menceraikan istrinya, lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-
Zabir. Dalam kisatr ini disebutkan, '*ri 3V *,r'c';*t ,il.tO i,6
!,'l'd,E tti,6Iar ?p VJi yTtb -ia.o d kL W.&i';i,i 

v '4la t :rrly'rrif u"l ,rfr\ tfi ict,, -*3 * b, *
,6)t'u d pq!'6t;w\irTi'vi .V}b'rpU 6Gi ,t;ru3lt

bts'c,:ielV ,.il'u ,;b ;.\'d ai i,t trr t'tb it jop'i ,i=ii
'tif?ipv,i5ii .plr;is g}l,i ,!l ,i' J:A U h2 *;;s ,Jti -Vt
'i Jrr il Oui 3ri bp 'j,i .ii62 Tlisyan berkata, ,Dia datang

mengenalcan kenrdung hijau, lalu dia mengada kepadanya -yoloi
kcpada Aisyah- tentang suaminya dan memperlihatkan bekas kebiru-
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biruan dikulitnya. Ketika Rasulullah SAI{/ datang dan perempuan-

perempuan melihat satu sama lain, maka Aisyah berkata, 'Tidakkah

engkau melihat apa yang dialami oleh perempuan-perempuan yang

beriman, sungguh kulit mereka lebih biru dibandingkan kain mereka'.

Hal itu didengar oleh suaminya, maka dia datang bersama dua

analotya dari istrinya yang lain. Perempuan itu berkata, 'Demi Allah,

aku tidak memiliki dosa terhadapnya, kecuali bahwa mililcnya

tidaklah lebih mencukupi bagiku daripada ini', seraya dia memegang

ujung kainnya. Maka suaminya berkata, 'Demi Allah, dia berdusta

wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan kepadanya

sebagaimana orang yang mengibas kulit, tetapi dia durhaka dan

menginginkan Rfa'ah'. Beliau bersabda,'Jika demikian, maka tidak

halal baginya"').

Seakan-akan perdebatan di antara keduanya inilah yang

mendorong Khalid bin Sa'id bin Al Ash mengucapkan perkataannya

yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhi dari Urwah, sebab di bagian

akhir hadits itu 
-sebagaimana 

akan disebutkan pada pembahasan

tentang pakaian- dari jalur Syu'aib, darinya, q'i *L*.'U n),'e;!

*p i,' .,r; il, Jb + y"# b g* # 11 -5i.61 U i1ut qqu. pr

i3' ,t" *i * io' * :''l'r,r,s"i" i ltt {*', (Khatid'bin sa'id

mendengar perkataannya, sedang dia berada di depan pintu, maka

dia berkata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melarang

perempuan ini dari apa yang dia katakan terang-terangan di hadapan

Rasulullah? " Demi Allah, Rasulullah SAW tidak menambah kecuali

senyuman).

Dalam riwayat ini terdapat keterangan tentang kebiasaan

sahabat tentang etika di hadapan Nabi dan pengingkaran mereka bagi

siapa yang menyelisihinya, baik berupa perbuatan maupun perkataan,

sebagaimana perkataan Khalid bin Sa'id kepada Abu Bakar Ash-

Shiddiq yang sedang duduk, "Tidakkah engkau melarang perempuan

ini?" Hanya saja Khalid mengatakan hal itu, karena dia berada di luar

FATIIUL BAARI - 4I9



l.amar, maka kemungkinan saat itu terdapat perkara yarLg

mencegahnya untuk melarang langsung. Oleh karena itu, dia

memerintahkan Abu Bakar, karena Abu Bakar sedang duduk di sisi

Nabi dan menyaksikan langsung. Ketika Abu Bakar melihat Nabi

tersenyum di saat mendengar perkataan perempuan itu, maka Abu

Bakar tidak melarangnya. Senyuman Nabi SAW itu mungkin

ungkapan heran terhadap perempuan tersebut, dan mungkin juga

karena sikap perempuan itu yang mengatakan perkara yang biasanya

risih diucapkan oleh perempuan secara terang-terangan, atau karena

kelemahan akal perempuan dikarenakan motivasinya kepada hal itu

adalah kebenciannya yang sangat terhadap suami kedua dan

kecintaannya untuk kembali kepada suami pertama.

Catatan

Perkataan Khalid bin Sa'id kepada Abu Bakar ini dalam semua

jalur disebutkan, y # b lS utr I( (Tidakkah engkau melarang

perempuan ini dari apa yang dia kntakan secara terang-terangan?)

Maksudnya, sikapnya yang mengeraskan suara. Sementara dalam

riwayat Ad-Dawudi disebutkan dengan kata tahjur, artinya perkataan

kotor. Dari segi makna terdapat kesesuaian, tetapi yang tercantum

dalam riwayat adalah seperti yang telah saya sebutkan. Hanya saja

Iyadh menyebutkan kata tahjur tercantum juga pada selain kitab

Shahih. Pada pembahasan tentang kesaksian sudah dijelaskan mereka

yang berdalil dengan perkataan Khalid untuk membolehkan memberi

kesaksian berdasarkan suara yang didengar.

,r;eb Osi.s tieb Gtk ,? (Hingga engkau merasaknn

madunya dan dia merasakan madumu). Demikianlah kata'usailah
(madu kecil) disebutkan dalam dua tempat dengan menggunakan

bentuk tashghir. Kemudian terjadi perbedaan dalam maknanya.

Dikatakan, ia adalah bentuk tashghir dari kata 'asal (madu), karena

'asal adalah bentuk muannats (enis perempuan). Inilah yang
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ditegaskan Al Qazzaz seraya berkata, "Menurutku, pada sebagian

dialek, kata itu dikategorikan mudzakkar (enis laki-laki)." Al Azhari

berkata, "Kata itu bisa digolongkan mudzakkar dan bisa pula

muannats." Dikatakan, orang Arab apabila meremehkan sesuatu maka

dimasukkan padanya huruf ha' yang menunjukkan jenis mu'Qnnats,

misalnya duraihimaar (dirham-dirham dalam jumlah yang sedikit)'

Mereka membentuk jamak bagi kata dirham seraya memasukkan

huruf ta' yang menunjukkan mu'annats ketika hendak

menyepelekannya. Mereka mengatakan juga dalam bentuk tashghir

kata'hindun' menjadi'hunaidah'.

Pendapat lain mengatakan, kata ta'niits (enis perempuan) itu

dikaitkan dengan kata wath'aft (setubuh), sebagai isyarat hal itu
mencukupi untuk mendapatkan maksudnya, yaitu menghalalkan bagi

suami pertama. Menurut yang lain, maknanya adalah sepotong madu,

dan penggunaan bentuk tashghir untuk menunjukkan sedikitnya hal

itu. Ini sebagai isyarat bahwa kadar yang sedikit dalam hal itu sudah

cukup membuatnya halal.

Al Azhari berkata, "Yang benar bahwa makna 'usailah adalah

manisnya senggama yang diperoleh dengan membenamkan kemaluan

dalam vagina perempuan. Ia diungkapkan dalam bentuk kata kerja

mu'annats (enis perempuan), karena diserupakan dengan madu."

Menurut Ad-Dawudi, "Disebutkan dalam bentuk tashghir karena ada

kesamaan dengan madu." Ada pula yang mengatakan makna 'usailah

adalah nuthfah (setetes mani). Pemyataan ini sesuai dengan pendapat

Al Hasan Al Bashri.

Jumhur ulama berkata, "Kalimat 'merasakan 'usailah',

merupakan kiasan hubungan intim, yaitu memasukkan atau

membenamkan kelamin laki-laki di dalam kelamin perempuan." Al
Hasan Al Bashri menambahkan, "Dan terjadi orgasme." Namun,

syarat ini hanya disebutkan olehnya. Demikian dikatakan Ibnu Al
Mundzir dan ulama-ulama lainnya. Ibnu Baththal berkata, "Al Hasan

menyimpang dari pendapat yang umum dalam hal ini. Dia diselisihi
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oleh para ahli fikih lainnya. Mereka berkata, 'Cukup dalam hal itu apa

yang mewajibkan terjadinya hukuman zina, terpeliharanya diri

seseorang, mewajibkan mahar secara keseluruhan, dan yang merusak

haji serta puasa."

Abu Ubaid berkata, "'(Jsailah adalah kelezatan senggitma'

Orang Arab menamai segala sesuatu yang melezatkan dengan sebutan

madu." Ini dari segi penekanan. Lain halnya dengan perkataan Sa'id

bin Al Musayyab dalam soal rukhshah (kennganan) dan menolak

perkataan Al Hasan, sebab jika keluamya mani menjadi syarat,

niscaya hal itu mencukupi. Namun, tidak demikian, karena jika

masing-masing sudah lama tidak melakukan hubungan intim, maka

terkadang mani telah keluar sebelum alat kelamin dimasukkan secara

sempruna, dan jika masing-masing telah mengeluarkan mani sebelum

alat kelamin dimasukkan, niscaya dia tidak merasakan 'usailah

pasangannya, berbeda bila 'usailah ditafsirkan dengan orgasme atau

kelezatan hubungan intim.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat

mempersyaratkan hubungan intim (ima) untuk menghalalkan si

perempuan bagr suami yang pertama, kecuali Sa'id bin Al
Musayyab." Dia menyebutkan melalui sanad-nya yang shahih bahwa

Ibnu Al Musayyab berkata, "Orang-orang berkata, 'Perempuan tidak

halal untuk su,Iminya yang pertama hingga digauli oleh suami yang

kedua'. Menurutku, jika suami kedua menikatri perempuan itu dalam

pemikahan yang benar yang tidak dimaksudkan menghalalkan si

perempuan unfuk suami yang pertam4 maka suami pertama boleh

menikatri perempuan tersebut." Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu

Abi syaibah dan sa'id bin Manshur. Di sini terdapat sanggahan bagi

mereka yang mengatakan bahwa hal itu mustahil dari Sa'id.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetatrui yang

menyetujuinya kecuali sekelompok Khawarij. Barangkali belum

sampai kepadanya hadits, sehingga dia berpegang pada makna zhatrir

Al Qur'an." Saya katakan, redaksi perkataannya memberi indikasi ke
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arah itu. Di dalamnya terdapat dalil tentang lemahnya berita yang

disebutkan tentang itu, yakni riwayat yang dinukil An-Nasa'i, dari

Syu'bah, dari Alqamah bin Martsad, dari Salim bin Razin, dari Salim

bin Abdullah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Umar, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, tentang seorang laki-laki yang

beristrikan seorang perempuan, lalu dia menceraikannya, kemudian
perempuan itu menikahi laki-laki lain dan juga ditalak oleh laki-laki
itu sebelum mereka sempat berkumpul, lalu dia kembali kepada yang

pertama, maka Nabi SAW bersabda, *Tidak, hingga dia merasakan
'usailah. " An-Nasa'i meriwayatkan juga dari Ats-Tsauri dari

Alqamah bin Martsad, dia berkata: Dari Razin bin Sulaiman Al
Ahmari, dari Ibnu Umar sama seperti itu. An-Nasa'i berkata, "Ini
lebih tepat untuk dinyatakan benar." Hanya saja dia berkata demikian
karena Ats-Tsauri lebih akurat dan lebih pakar dibandingkan Syu'bah.
Riwayatnya lebih utama untuk dibenarkan dari dua sisi:

Pertama, gurunya Alqamah adalah guru keduanya, yaitu Razin
bin Sulaiman, seperti dikatakan Ats-Tsauri, bukan Salim bin Razin
seperti yang dikatakan Syu'bah. Sungguh sejumlah ulama telah
meriwayatkannya dari Alqamah seperti itu, di antaranya Ghailan bin
Jami', salah seorang periwayat yang terpercaya.

Kedua, jika hadits itu dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab

dari Ibnu Umar adalah marfu', tentu dia tidak menisbatkannya kepada

perkataan orang yang menyelisihi mereka.

Kemudian dari perkataan Ibnu Al Mundzir disimpulkan bahwa
penukilan Abu Ja'far An-Nahhas dalam kitab Ma'ani Al Qur'an dan

diikuti Abdul Wahhab Al Maliki dalam kitab Syarh Ar-Risalah
pendapat seperti itu dari Sa'id bin Jubair adalah tidak benar. Lebih
mengherankan lagi bahwa Abu Hibban menegaskan demikian dari

Sa'id bin Al Musayyab dan Sa'id bin Jubair. Padahal pernyataan

tersebut tidak diketahui dinukil melalui satu sanad pun dari Sa'id bin
Jubair dalam kitab-kitab yang pernah ditulis. Cukuplah pendapat Ibnu
Al Mundzir sebagai hujjah dalam hal itu. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan
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dari Daud tentang persetujuannya terhadap Sa'id bin Al Musayyab

mengenai hal tersebut.

Al Qurthubi berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan apa

yang dapat mendukung pendapat jumhur bahwa hukum itu berkaitan

dengan hal yang terkecil, berbeda dengan mereka berpendapat harus

dikaitkan dengan keseluruhannya." Pada kalimat, "hingga engkau

merasakan madunya..." terdapat asumsi yang memungkinkan hal itu.

Namun, secara zhahir perkataan, "Miliknya hanya seperti ujung kain

ini" menyatakan mustahil terjadi hubungan intim yang disyaratkan. Al
Karmani menjawab bahwa maksud hudbah (ujung kain) adalah

penyerupaan dari sisi kecil dan lunak. Namun, pemyataannya ini
dianggap terlalu jauh dari yang seharusnya. Redaksi berita itu
memberi makna batrwa perempuan itu mengadukan kelamin suaminya

yang tidak dapat tegak, dan hal ini tidak bertentangan dengan

sabdanya, "hingga engkau merasakan", karena beliau mengaitkan

dengan kemungkinan, dan itu bisa saja te{adi. Seakan-akan beliau
mengatakan, "Bersabarlah hingga ia dapat melalatkan hal itu. " Jika

keduanya berpisah, maka untuk kembali kepada Rifa'ah, perempuan

itu harus lebih dahulu menikah dengan laki-laki lain yang dapat

memberikan hal tersebut kepadanya.

Kemutlakan untuk merasakan hal tersebut dari kedua pihak

merupakan dalil bahwa keduanya disyaratkan mengetahui hal itu,

hingga seandainya suami bersenggama dengan istinya ketika tidur
atau pingsan, maka ini tidak mencukupi untuk hal itu meskipun terjadi

orgruime. Ibnu Al Mundzir bahkan mengatakan secara berlebihan

bahwa hal ini dinukil dari semua ahli fikih. Namun, pemyataannya

perlu ditanggapi lebih lanjut. Al Qtrttrubi berkata, "Di sini terdapat

hujjah bagi salah satu di antara dua pendapat batrwa jika suami

menggauli istrinya dalam keadaan tidur atau pingsan, maka belum

bisa menghalalkan." Ibnu Al Qasim menegaskan batrwa senggirma

yang dilakukan laki-laki gila bisa menghalalkan, namun hal ini
diselisihi oleh Asyhab.
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Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya si perempuan

kembali kepada suaminya yang pertama jika te{adi senggama dari
suami kedua. Namun, para ulama madzhab maliki mempersyaratkan

---dan syarat ini dinukil juga dari Utsman serta Zaid bin Tsabit-
hendaknya tidak terjadi karena tipu daya dari suami yang kedua, dan

tidak juga dimaksudkan untuk menghalalkan si perempuan untuk
suami yang pertama. Kebanyakan ulama berpendapat, "Jika yang

demikian disyaratkan dalam akad, maka dianggap rusak, tetapi jika
tidak disyaratkan, maka tidak dianggap rusak." Mereka sepakat

apabila senggama tersebut terladi pada nikah yang rusak, maka tidak
dapat menghalalkan. Namun, Al Hakam mengeluarkan pendapat

syadz, dia berkata, "Hal itu mencukupi (sah)."

Hadits ini menjadi dalil pula bahwa orang yang menikahi
budak perempuan budak, kemudian menjatuhkan talak pisah, lalu dia
memiliki perempuan itu (sebagai budak), maka tidak halal baginya

untuk menggaulinya hingga perempuan itu menikah dengan laki-laki
lain. Ibnu Abbas, dan sebagian sahabatnya serta Hasan Al Bashri

berkata, "Dihalalkan baginya dengan sebab kepemilikan dari segi

perbudakan." Kemudian mereka berselisih jika si laki-laki melakukan

senggama dengan istrinya saat haid, atau sesudah suci dari haid

sebelum membersihkan diri, atau salah satu dari keduanya puasa, atau

dalam keadaan ihram.

Ibnu Hazm berkata, "Para ulama madzhab Hanafi berpegang

dengan syarat yang disebutkan dalam hadits ini dari Aisyah, dan

merupakan tambahan terhadap makna zhahir Al Qur'an, tetapi mereka

tidak berpegang dengan hadits Aisyah yang mempersyaratkan lima
kali isapan dengan alasan bahwa ia adalah tambahan dari apa yang

sudah ada dalam Al Qur'an. Maka menjadi konsekuensi pandangan

mereka untuk berpegang dengannya atau meninggalkan hadits di bab

ini." Namun, mereka menjawab bahwa hakikat nikah menurut mereka

adalah senggama. Dengan demikian, hadits ini sesuai dengan makna

zhahir Al Qur'an.
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Kalimat'batta thalaaqi' (menceraikanku selamanya), bahwa

yang dimaksud dengan kata battah (selamanya) adalah talak tiga. Ini

merupakan perkara yang mengherankan dari mereka yang

berpandangan demikian, karena kata batta artinya memutus, dan yang

dimaksud adalah memutus ikatan pemikahan. Hal ini lebih umum

mencakup talak tiga secara bersamaan atau dengan menjatuhkan talak

ketiga yzmg merupakan akhir dari tiga talak. Pada akhir pembahasan

tentang pakaian akan disebutkan secara tegas bahwa laki-laki itu

menjatuhkan talak terakhir dari tiga talak, sehingga tidak dibenarkan

menj adikannya sebagai dalil.

Ibnu Al Arabi menukil dari sebagian ulama yang menanggapi

hadits di atas, "Konsekuensi pendapat ini; entah mengatakan te{adi
penambahan apa yang ada dalam Al Qur'an berdasarkan khabar ahad,

dalam arti terjadi penghapusan (nasakh) Al Qur'an dengan hadits yang

tidak mutawatir, atau memahami satu kata dengan dua makna yang

berbeda disamping adanya kesamaran." Jawaban untuk yang pertama

bahwa syarat apabila masuk kandungan lafazh, maka

penggabungannya tidak dianggap sebagai penghapusan

penambahan. Sedangkan yang kedua bahwa nikah dalam ayat

l,* V$ 8 ,P rt;. b 'i llXemudian jika si suami mentalaknyaJ

maka perempuan itu tidak halal lagi bagtnya hingga dia nikah dengan

suami yang lain) disandarkan kepada sang istri, sementara dia tidak

memiliki hak terhadap akad dengan penyandaran itu, maka yang

dimaksud nikah dalam haknya adalatr hubungan intim. Barangsiapa

mensyaratkan hubungan intim tersebut adalatr hubungan intim yang

diperbolehkan (sah), maka harus melakukan akad terlebih dahulu.

Mungkin dikatakan bahwa karena kata ini memiliki dua

makna, maka hadits menjelaskan keharusan untuk memperoleh kedua

makna tersebut. Dengan demikian, dapat dijadikan dalil bahwa

perempuan tidak memiliki hak dalam senggama, karena perempuan

ini mengadukan suaminya tidak berhubungan intim dengannya,

atau
t ..
J'.J )u
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impoten, serta tidak dapat memuaskannya. Meskipun demikian, Nabi
SAW tidak memutuskan hubungan pernikahannya dengan alasan

tersebut.

Atas dasar ini sehingga Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah dan

Daud bin Ali berkata, "Pemikahan tidak diputuskan dengan sebab

impotent, dan orang yang impoten tidak diberi batasan tertentu (untuk
menceraikan istrinya)." Ibnu Al Mundzir berkata, "Terjadi perbedaan

tentang perempuan yang menuntut hubungan intim kepada suaminya.

Kebanyakan berkata, 'Jika si laki-laki melakukan senggama dengan

istrinya itu sesudah dukhul satu kali, maka tidak ada batasan waktu,

seperti orang yang impoten'. Ini pendapat A1 Auza'i, Ats-Tsauri, Abu
Hanifah, Malik, Syaf i, dan Ishaq. Sementara Abu Tsaur berkata,
'Jika suami tidak mau bersetubuh dengan istrinya karena suatu sebab,

maka diberi tenggang waktu selama satu tahun. Adapun jika tanpa
sebab, maka tidak diberi tempo'. Iyadh berkata, 'Para ulama sepakat

bahwa istri memiliki hak dalam hubungan intim. Untuk itu, dia diberi
pilihan untuk pisah jika dia menikahi laki-laki yang terpotong
kemaluannya atau hilang sama sekali, sementara dia tidak mengetahui
sebelumnya. Bagi orang yang impoten diberi batas waktu satu tahun,

karena adanya kemungkinan hal itu hilang dalam masa tersebut'."

Adapun penetapan dalil oleh Daud dan mereka yang

berpendapat seperti pendapatnya dengan kisah istri Rifa'ah, maka

tidak ada dalil padanya, karena pada sebagian jalurnya disebutkan

bahwa suami yang kedua juga menceraikannya, seperti tercantum

dalam riwayat Muslim dari jalur Al Qasim, dari Aisyah, dia berkata,

J\\r Vt:'51:)ft l+.|FU oi ,p t4titt ?T h3 Vi" ttx Ui;y ,hj'db
r 'j6 |!,t t *, .* Xo' ,r,; ',;tW ,V")T- tsi ls"orong taki-taki

menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu dia [si istriJ dinikahi
laki-laki lain, dan laki-laki itu juga mentalalmya sebelum dukhul,

maka suaminya yang pertama berkeinginan menikahinya. Ketika hal
itu ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau menjawab, "Tidak"). Asal

a
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hadits ini disebutkan lmam Bukhari dan sudah dikutip pada bagian

awal pembahasan tentang talak.

Dalam hadits Az-Zlhi dari Urwah 
-seperti 

yang akan

dikutip pada pembahasan tentang pakaian- disebutkan pada akhir

hadits sesudah kalimat, "Tidak, hingga engkau merasakan madunya

dan dia merasakan madumu", dia berkata, "Maka dia pun

menceraikan istrinya setelah itu." Ibnu Jurarj menambahkan dal Az-

Zlhri dalam hadits ini bahwa sesudah kejadian itu, perempuan

tersebut datang kepada Nabi dan berkata, "Sesungguhnya dia

-suaminya 
yang kedua- telah menyentuhnya." Namun, Nabi SAW

melarangnya untuk kembali kepada suaminya yang pertama.

Muqatil bin Hayyan menjelaskan dalam tafsirnya secara

mursal bahwa perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah

sesungguhnya dia telah menyentuhku" Maka Nabi SAW bersabda,

"Englrau berdusta pada perkataanmu yang pertama, maka alat tidak

akan membenarknnmu pada yang terakhif'. Disebutkan pula bahwa

perempuan itu datang kepada Abu Bakar, kemudian Umar, tetapi

mereka melaranganya. Tambahan terakhir ini tercantum juga dalam

riwayat Ibnu Juraij yang diriwayatkan Abdunazzaq. Begitu pula

tercantum dalam riwayat Malik dalam kitab Al Muwaththa' dari

Miswar bin Rifa'ah, dat', Az-Zubair bin Abdurrahman bin Az-Zubair.

Diluar kitab Al Muwaththa' terdapat tambahan lain sebagaimana

diriwayatkan Ibnu Wahab darinya --dan diikuti oleh Ibrahim bin

Thahman dari Malik- yang dinukil Ad-Daruquthni dalam kitab Al
Ghara'ib dari bapaknya, bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya

Tamimah binti Wahab dengan menjatuhkan talak tiga, setelah itu

mantan istrinya dinikahi Abdunahman, namun dia (Abdunahman)

terhalang dari perempuan itu dan tidak mulmpu menyentuhnya, lalu dia

pun berpisah dengannya. Kemudian Rifa'ah ingin menikatrinya

kembali.

424 - FATIIUL BAARI

iI



Dalam riwayat Abu Daud melalui Al Aswad dari Aisyah, 
'#

,p +rv, q ,yn {p *\:p 6?-;;* hj ,r, *j * to' ,r,; n' ,.tF,

f ,jti tl'$,ki Wti-ltt fuasulullah SAW ditanya tentang seorans

laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu istrinya itu menikah dengan

laki-laki lain. Maka laki-laki ini masuk kepada si perempuan, lalu
menceraikannya sebelum sempat menggaulinya, apakah perempuan

tersebut halal bagi suaminya yang pertama? Beliau bersabda,

"Tidak"). Riwayat serupa dikutip Ath-Thabari dan Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Begitu juga disebutkan Ath-
Thabari dan Al Baihaqi dari hadits Anas.

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah

dari bapaknya, dari Aisyah disebutkan, itni',A\ ,* e? /. :jA 'oi

;, ,i ;,Sui ;-i *p il' 4* ,;t'iU ,q3-'oi p W:yt ,y, VsJr
'^i&L O\kt qivi ?1' O\k- (sesungguhnya Amr bin Hazm

menceraikan Ghumaisha', lalu dia dinikahi seorang laki-laki,
kemudian dia menceraikannya sebelum menyentuh [menggauliJnya.
Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda,

'Tidak, hingga laki-laki yang satunya [kedual merasakan madu

perempuan itu, dan perempuan itu juga merasakan madu laki-laki
tersebut'.). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dan par^
periwayatnya tsiqah (terpercaya). Jika Hammad bin Salamah akurat

dalam menukilnya, maka ia adalah hadits Aisyah dalam selain kisah

istri Rifa'ah. Riwyat ini memiliki pendukung, yaitu hadits Ubaidillatr

bin Abbas yang dikutip An-Nasa'i tentang Ghumaisha'. Namun,

redaksinya serupa dengan redaksi kisah Rifa'ah sebagaimana telah

dipaparkan di awal penjelasan hadits ini. Saya sudah sebutkan bahwa

baik Rifa'ah bin Samau'al maupun Rifa'ah bin Wahab telah

menceraikan istri mereka, lalu Abdurrahman bin Az-Zabir menikahi

mereka, lalu masing-masing perempuan itu mengadukan bahwa

kemaluan Abdurrahman adalah seperti ujung kain. Barangkali salah
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atu dari kedua perempuan tersebut mengadu sebelum berpisah dan

yang lainnya sesudah berpisah. Mungkin juga kisah ini hanya satu dan

terjadi kesalahan dari sebagian periwayat dalam penyebutan nama

atau nasab, dan perempuan itu mengadu dua kali; sebelum dipisahkan

dan sesudah pisah.

Adapun riwayat Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

t ?ot ,b '4t Jtt,;W ,fi-:i',yir;y Et 16t ) ?i ,its't'6 't;"i * ',*
'O* -Wlrb qbi,;;il.-'r;*st ,Y dti t;E 11,e i 6 ,Uui'{i
,yA ,U'€'t?i gttt 14;t[. ,S-1)',f. r;i *Vht t*',;,'Jul :'JS ,:qJ 4.
(Budak Yazid Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah dan dia

menikahi perempuan dari suku Muzainah. Dia datang kepada Nabi

dan berkata, "Tidak menculrupi bagiku kecuali sebagaimana rambut

ini -seraya mengambil sehelai rambut dari kepalanya- maka

pisahkanlah aku dengannya." Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAIV

berkata kepada budak Yazid, 'Talaklah dia dan kembalilah kepada

[.Jmmu Rukanah'. Maka dia pun melakukannya").Dalam hadits ini

tidak ada dalil untuk masalah orang yang impoten.

38."Dan Perempaan-perempuan yang tidak Haid lagi (menopause)

di antara Perempuan-p er empuanm u i ika Kamu Ragu-ragu (tentan g

masa iddahnya)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: a)

t
l

I

,.9 ,:jb;- | 'r't j4- t;x p tl b;.i iG

. hi * W;';p;. I e>tti ;zs:rr
Mujatrid berkata, "Jika kamu tidak mengetahui apakatr mereka

haid atau tidak. Dan perempuan-perempuan yang berhenti haid

(menopause) dan yang belum haid, maka masa iddah mereka adalatr

tigabulan."

oili elt)
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39. " D an Perempu an-perempu an yang Hamil, llaktu Iddah mereka

itu ialah sampai Mereka Melahirkan Kandungannya."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: a)

to '.1. E .^ 
" 

.o1- ltct o ,c 6,* U 'AI^J* rl e?l :)s g)lt t'f / f)t * f
"'Ctar:"{&?itii"*ii?i* ,ti aa) oi r;:)l
',;.i',rtt 1 e Jv;'&i n iilr'oi p': * \t .b
'Ji",.;G ,gtJJ';.-),u1rr t qEJ ,& ej W C; W3:)

,/*irr rT qfr & ^?(j.'tl '.A", l,l :Jw ,'k
ilw p1 *t; il' ,k dt -iv i ,)n ;L a q;'.;9i

5318. Dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dia berkata,

"Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya

dari ibunya Ummu Salamah (istri Nabi SAW), bahwa seorang

perempuan dari suku Aslam, yaitu Subai'ah, dia memiliki suami yang

kemudian wafat meninggalkannya, sementara dia dalam keadaan

hamil, lalu dia dipinang oleh Abu As-Sanabil Ibnu Ba'kak, namun dia

enggan untuk menikah dengannya. Dia berkata, 'Demi Allah, tidak

boleh engkau menikahinya hingga engkau melewati masa iddah di

antara dua iddah yang ada'. Maka dia pun berdiam sekitar sepuluh

hari. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda,
*Menikahlah."
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y.i?;?i 1' #r 1' l#"of *i; qW u.tL(ri,f
* Ut adi'as L*\t'^*' JU'o|t ;'r\t it d\'it'fi

.'6:f oi:.;;, ri1 o.ui ,Uus ,"r, *?"
5319. Dari Yazid,, sesungguhnya Ibnu Syihab menulis

kepadanya bahwa Ubaidillatr bin Abdillatr mengabarkan kepadanya,

dari bapaknya, dia menulis kepada Ibnu Al Arqarn agar bertanya

kepada Subai'ah Al Aslamiyah, tentang bagaimana Nabi SAW
memebri fatwa kepadanya, maka dia berkata, "Beliau memberi fatrva

kepadaku bahwa jika aku sudah melahirkan maka aku boleh

menikah."

,JqL rai3 ,v3':,J;; L:".qi L*\t'* Lf d:H s ,r\)r ,p
' .'. :-
,(J o)'ti ,:E

.'.*i
5320. Dari Al Miswar bin Makhramah, Sesungguhnya

Subai'ah Al Aslamiyatr berada dalam masa nifas setelah beberapa

malam suaminya meninggal, maka dia datang kepada Nabi SAW dan

meminta izin untuk menikah, maka beliau mengizinkannya, lalu dia
pun menikah.

@:
(Bab "Dan perempuan-perempuan yang ttdak haid lagi

[mmopauseJ di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ragu [tentang masa iddahnyal "). Dalam riwayat Abu Dzar dan

Karimah tidak disebutkan kata "bab". Dalam riwayat Ibnu Baththal

disebutkan, *Kitab Iddah. Bab firman Allah. ..." Iddah adalah masa

menunggu bagi seorang perempuan untuk boleh menikah setelah
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suaminya meninggal, atau setelah berpisah dengannya. Masa ini bisa

saja ditandai dengan kelahiran bayi yang dikandung, atau quruu'

(haid), atau perhitungan bulan.

'c;24- 1 \f ibi- t{'6 I'ot bw'so lUuiahid berkata, "Jika

kamu tidak mengetahui apakah mereka haid atau tidak haid).

Maksundya, dia menafsirkan firman Allah, "Jika knmu ragLt" dengan

arti jika kamu tidak mengetahui. Adapun maksud firman-Nya, "Dan

orang-orang yang telah berhenti daripada haid", adalah hukum

mereka sama dengan hukum perempuan yang sudah tidak haid lagi.

Kemudian firman-Nya, "Perempuan-perempuan yang belum haid,

maka iddah mereka adalah tiga bulan", maksudnya hukum

perempuan yang belum haid sama sekali, maka hukum mereka dalam

masalah iddah adalah seperti hukum perempuan yang sudah tidak haid

lagi (menopause). Dengan demikian, selengkapnya ayat itu berbunyi,

"Dan perempuan-perempuan yang belum haid sama seperti itu",
karena ia tercantum sesudah kalimat *Makn iddah mereka adalah tiga

bulan."

Atsar Mujahid ini disebutkan Al Firyabi dengan sanad yang

maushul sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang

tafsir surah Ath-Thalaaq. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur

Yunus, dari Az-Zuhi, dia berkata, "Keragu-raguan pada diri
perempuan terjadi dalam hal-hal; apakah dia masih melahirkan,

apakah dia masih mengalami haid atau tidak, apakah haidnya sudah

berhenti setelah tadinya mengalami haid, apakah dia telah mencapai

usia haid atau belum, dan apakah dia telah mencapai usia hamil atau

belum. Apapun yang kamu ragukan dari hal-hal itu, maka masa iddah'

nya adalah tiga bulan."

Apa yang ditegaskan Az-Z\hn ini diperselisihkan sehubungan

mereka yang terputus haidnya setelatr biasa mengalami haid.

Kebanyakan ahli fikih di berbagai negeri berpendapat bahwa

perempuan seperti itu menunggu haid hingga masuk pada usia yang
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umumnya kaum perempuan tidak lagi mengalami haid (menopause),

maka saat itu dia melakukan iddah selama sembilan bulan. Menurut

Imam Malik dan Al Auza'i, perempuan seperti itu menunggu selama

sembilan bulan. Jika dia haid, maka itulah yang dijadikan pegangan,

tetapi jika tidak, maka masa iddah-nya selama tiga bulan. Riwayat lain

dari Al Auza'i mengatakan jika perempuan itu masih muda, maka

iddah-nya selama satu tahun.

Imam Syaf i dan jumhur ulama berdalil dengan makna zhahir

Al Qur'an, karena sangat tegas menyebutkan hukum iddah bagi

mereka yang tidak diharapkan lagi haid dan juga hukum iddah anak

kecil. Adapun perempuan yang biasa haid, lalu terlambat haid, maka

dia bukan perempuan yang tidak diharapkan lagi mengalami haid

(menopause). Namun, sebelumnya Umar juga berpendapat seperti itu.

Jumhur berpendapat bahwa makna firman Allah, "Jika kamu ragu",
yakni dalam soal hukum, bukan dalam masalah tidak adanya harapan

haid.

ii?i zJ, ,fr1'a'*:t;"ot (sesungguhnya zainab binti Salamah

mengabarkan kepadanya). Yakni Ibnu Abdul Asad Al Makhzumi.

Hadits ini sudah disebutkan pada tafsir surah Ath-Thalaaq dari riwayat

Abu Salamah bin Abdurrahman dari Kuraib, dari Ummu Salamah. Hal

itu terjadi ketika berlangsung dialog antara dia dengan Ibnu Abbas

mengenai hal tersebut.

Malik meriwayatkannya dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu

Salamah, "Abu Salamah masuk kepada Ummu Salamah." Imam

Bukhari menyebutkan di tempat ini secara ringkas. Lalu dia

menyebutkan juga kisah itu dari dua jalur lain secara ringkas. Jalur

pertama dari Al A'raj, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan

kepadaku, Sesungguhnya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan

kepadanya, dari ibunya Ummu Salamah. Demikian diriwayatkan Al
A'raj dari Abu Salamah. Yahya bin Abu Katsir mengutip juga dari

Abu Salamah dari Kuraib, dari Ummu Salamah sebagaimana
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disebutkan dalam tafsir suratr Ath-Thalaaq. Di dalamnya terdapat

kisah Abu Salamah bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

Imam Muslim meriwayatkan melalui Sulaiman bin Yasar,

bahwa Ibnu Abbas dan Abu Salamah berkumpul di sisi Abu Hurairah,
lalu mereka mengirim Kuraib kepada Ummu Salamah

menanyakannya tentang itu... disebutkan kisah seperti di atas.

Riwayat ini menjadi pendukung bagi riwayat Al A'raj. Kemudian
Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa' dari Abdu
Rabbih bin Sa'id, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku masuk kepada

Ummu Salamah". An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Daud bin
Abu Ashim, "Sesungguhnya Abu Salamatr mengabarkan kepadanya",

setelah itu dia menyebutkan kisahnya bersama Ibnu Abbas dan Abu
Hurairah". Dia berkat4 "Dikabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki
di antara satrabat Nabi SAW". Adapun Imam Ahmad
meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ibratrim At-Taimi
menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku masuk
kepada Subai'ah".

Perselisihan yang terjadi dari Abu Salamah ini tidak
mengurangi derajat keshahihan hadits yang dimaksud, karena Abu
Salamah memiliki perhatian besar terhadap kisah ini sejak terjadi
perselisihan antara dia dengan Ibnu Abbas. Seakan-akan ketika
sampai kepadanya berita dari Kuraib, dari Ummu Salamah, maka dia
tidak merasa cukup, batrkan dia masuk menemui Ummu Salamah,

kemudian masuk menemui Subai'ah sebagai pelaku kisah. Setelah itu,
dia pun menerimanya lagi dari seorang sahabat Nabi SAW. Laki-laki
yang dimaksud ini mungkin Al Miswar bin Makhramah, seperti

disebutkan pada jalur ketiga. Namun, mungkin juga dia adalah Abu
Hurairah, sebab pada bagian akhir hadits yang dikutip An-Nasa'i
disebutkan; Abu Hurairah berkata, "r1ku bersaksi atas hal itu". Maka
kemungkinan Abu Salamatr sengaja tidak menyebutkannya di awal,
dan hanya berkat4 "Dikabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki di
antara sahabat Rasulullatr SAW."
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Mengenai riwayat Abd bin Humaid dari riwayat Shalih bin

Abi Hassan, dari Abu salamah --disebutkan kisahnya bersama Ibnu

Abbas dan Abu Hurairah- lalu dia berkata, "Mereka mengirim

utusan kepada Aisyah... lalu disebutkan hadits Subai'ah", maka ini

adalah syadz. Shalih bin Abu Hasan diperselisihkan keakuratan

riwayatnya. Barangkali ini juga sebab kekeliruan yang disebutkan Al
Humaidi dari Ibnu Mas'ud seperti saya sebutkan di tafsir surah Ath-

Thalaaq. Dalam riwayat Aban Al Aththar dari Yahya bin Abu Katsir

-sehubungan 
hadits ini- disebutkan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas

berhujjah dengan firman Allah 'Dan orang-orang yang meninggal di

antara kamu dan meninggalkan istri-istri'. Adapun Abu Salamah

berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, apakah Allah mengatakan

yang lebih akhir di antara dua iddah? Bagaimana pendapatmu jika

berlalu empat bulan sepuluh hari dan dia belum melahirkan, apakah

dia boleh menikah?" Dia pun berkata kepada budaknya, "Pergilah

kepada Ummu Salamah".

Jalur kedua hadits ini diriwayatkan melalui Yahya bin Bukair,

dari Al-Laits, dari Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin

Abdullah, dari bapaknya. Menurut Ad-Dimyati, Yazid dalam sanad

ini adalah Ibnu Abdullah bin Al Had. Tampaknya dia keliru, karena

yang benar adalah Ibnu Abu Habib. Demikian diriwayatkan Abu

Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin

Milhan, dari Yahya bin Bukair (guru lmam Bukhari) dalam riwayat

ini. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabarani dari jalur Abdullah

bin Shalih, dari Al-Laits.

*t 6 iW g.t 'tsi 
trSrturggt hnya lbnu Syihab menulis

kepadanya). Ini adalah dalil yang membolehkan riwayat dengan cara

mukatabah (penulisan). Riwayat ini telah disebutkan dalam kisah

perang Badar pada pembahasan tentang peperangan secara mu'allaq

dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dengan redaksi yang lebih

sempuma. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad yang maushul

dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus sama seperti itu dan disetujui oleh
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Az-Ztfuairi dari Ibnu Syihab sebagaimana dikutip Ibnu I'Iibban. Ath-

Thabarani meriwayatkannya dari jalur Uqail, dari Ibnu Syihab, tetapi

menyelisihi sebagian periwayatnya.

yj ,f @ari bapalorya). Dia adalah Abdullah bin Utbah bin

Mas'ud. Disebutkan pada tafsir surah Ath-Thalaaq bahwa Ibnu Sirin

menceritakannya dari Abdullah bin Utbah, dari Subai'ah.

Kemungkinan Abdullah bin Utbah bertemu Subai'ah sesudah itu,

yakni setelah sampai kepadanya dari Subai'ah, melalui para perantara.

Namun, mungkin juga dia mengutipnya secara mursal dari Subai'ah

dalam riwayat Ibnu Sirin. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur

Qatadah, dari Khallas, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari

Abdullah bin Mas'ud, bahwa Subai'ah binti Al Harits....

dt'!r ir A* ifi 6"turggt hnya dia menulis kepada lbnu Al

Arqam). Sejumlah pensyarah Shahih Bukhari menegaskan bahwa dia

adalah Abdullah bin Al A.qam Az-Zuhi, salah seorang sahabat Nabi

SAW yang masyhur. Namun, mereka salah dalam hal itu. Bahkan

yang benar dia adalah anaknya Abdullah bin Al Arqam, yaitu Umar

bin Abdullah. Demikian disebutkan dalam riwayat Yunus. Tidak ada

riwayat Umar yang dimaksud dalam Shahihain selain hadits ini.

Dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab dari Llbaidillah bin Abdullah

bin Utbah disebutkan, "Sesungguhnya bapaknya menulis kepadanya

'Hendaklah engkau bertemu Subai'ah dan tanyakan bagaimana yang

diputuskan untuknya'." Dia berkata, "Zufar bin Aus bin Al Hadtsan

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Subai'ah mengabarkan

kepadanya." Adapun yang berkata, "Zufar mengabarkan kepadaku"

adalah Ubaidillah bin Abdullah. Hal itu dijelaskan An-Nasa'i dalam

riwayatnya dari jalur Abu Zaid bin Unaisah, dari Yazid bin Abi
Habib, dari Ibnu Syihab. Dengan demikian, Ibnu Syihab mengutip

riwayat dari Ubaidillatr bin Abdullah bin Utbah melalui dua jalur.

Adapun jalur ketiga dinukil dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, dari Al Miswar bin Makhramah, bahwa Subai'ah Al
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Aslamiyah melahirkan. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa Miswar

menerimanya atau meriwayatkan secara mursal dari Subai'ah, atau

mungkin juga dia hadir saat kejadian, karena dia mengutip kisah

khutbah Nabi tentang masalah Fathimah Az-Zabra', sementara

kejadian ini berlangsung sebelum kisah Subai'ah, maka barangkali dia

menghadiri peristiwa Subai'ah.

'a;*, (4 Jtrt"'lri ;r2 i1;r'i:1 6rtrngguhnya perempuan dari

suku Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah). Ini merupakan bentuk

tashghir dari kata sabu'(singa). Pada pembahasan tentang peperangan

disebutkan, "Subai'ah binti Al Harits." Ibnu Sa'ad menyebutkannya

dalam deretan perempuan-perempuan yang berhijrah' Kemudian

dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip Imam Ahmad disebutkan,

"Subai'ah binti Abu Barzah A1 Aslami". Jika akurat, maka dia bukan

Abu Barzah sahabat yang masyhur, dan mungkin itu adalah nama

panggilan Al Harits, bapaknya Subai'atr, atau pada riwayat tersebut

dia dinisbatkan kepada kakeknya.

9\: 
''rZS 

"t€ 
lOia memiliki suami). Sudah disebutkan pada

pembahasan Perang Badar bahwa nama suaminya adalah "Sa'ad bin

Khaulah", sementara di sini disebutkan bahwa dia berasal dari bani

Amir bin Lu'ay, dan dia termasuk sekutu mereka.

W i:j (Dia wdat meninggalkan istrinya). Disebutkan bahwa

dia meninggal pada saat Haji Wada'. Ibnu Abdil Barr menyebutkan

kesepakatan akan hal itu. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau

kembali. Muhammad bin Sa'ad telah menyebutkan bahwa dia

meninggal sebelum pembebasan kota Makkah. Adapun Ath-Thabari

menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun ke-7 H. Sebagian

masalah ini telah saya kutip pada pembahasan tentang wasiat. Pada

pembahasan tafsir urah Ath-Thalaaq disebutkan bahwa dia meninggal

karena dibunuh. Namun, kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa dia

meninggal, dan inilah yang dijadikan pegangan' Dalam catatan Al
Karmani disebutkan, "Barangkali Subai'ah mengatakan suaminya
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dibunuh berdasarkan dugaannya, tetapi kemudian diketahui bahwa

suaminya tidak dibunuh". Namun, riwayat yang ada tidak
menyebutkan seperti itu. Sekiranya Subai'ah mengira suaminya

dibunuh dan kemudian mengetahui dia tidak dibunuh, maka
bagaimana mungkin dia tetap mengatakan suaminya mati dibunuh

sesudah berlalu masa yang lama sejak suaminya meninggal? Dengan
demikian, yang dijadikan pegangan jika riwayat yang menyebutkan
'dibunuh' akurat, maka harus diunggulkan, karena ia tidak
bertentangan dengan riwayat yang mengatakan "meninggal" atau
"wafat". Namun, jika kenyataannya dia tidak dibunuh, maka riwayat
ini dinyatakan syadz (menyalahi yang umum).

+rilt t Wn (Dia dipinang oleh Abu As-Sanabil). Kata as-

sanabil merupakan bentuk jamak daripada kata sunbulah (ta*ai).
Kemudian te{adi perbedaan tentang namanya. Sebagian mengatakan,

namanya adalah Amr seperti disinyalir Ibnu Al Barqi dari Ibnu
Hisyam dari orang yang tsiqah dari Az-Zuhi. Dikatakan juga
namanya adalah Amir, seperti diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Sebagian

mengatakan Habbah, atau Hannah, atau Lubaidariyah, atau Ashram,
atau Abdullah. Kemudian pada sebagian Syarah Shahih Bukhari
disebutkan, "Menurut sebagian namanya adalah Baghidh (pembenci)."
Namun, ini tidak benar, karena sebagian Imam ditanya tentang nama
Abu As-Sanabil, maka Imam itu berkata, "Baghidh bertanya tentang
Baghidh." Tampaknya pensyarah tersebut mengira itu adalah

namanya, padahal tidak, karena pada teks selanjutnya disebutkan
bahwa namanya adalah Lubaidariyah. Al Askari menegaskan bahwa
namanya adalah nama panggilannya.

Sedangkan Ba'kak adalah Ibnu Al Harits bin Amilah bin As-
Sabbak bin Abduddar. Demikian Ibnu Ishaq menyebutkan nasabnya.

Sebagian lagi mengatakan, dia adalah Ibnu Ba'kak bin Al Hajjaj bin
Al Harits bin As-Sabbak sebagaimana dinukil dari lbnu Al Kalbi. Ibnu
Abdil Bar berkata, "Dia termasuk mu'allafah (orang-orang yang

dibujuk hatinya). Dia tinggal di Kufah dan tergolong penyair." At-
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Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari bahwa dia berkata, "Tidak

diketahui bahwa Abu Sanabil hidup sesudah Nabi SAW". Namun,

Ibnu Sa'ad menegaskan bahwa dia hidup sesudah Nabi dalam waktu

yang cukup lama. Ibnu Mandah berkata dalam kitab Ash-Shahabah,

"Ia digolongkan penduduk Kufah". Demikian juga dikatakan Abu

Nu'aim, "Sesungguhnya dia tinggal di Kufah", tetapi pernyataan ini
perlu ditinjau kembali, karena Khalifah berkata, "Dia tinggal di

Makkah hingga meninggal". Pernyataan Khalifah ini diikuti Ibnu

Abdil Bar. Pemyataan bahwa dia hidup sesudah Nabi dikuatkan oleh

perkataan Ibnu Al Barqi, "Sesungguhnya Ibnu As-Sanabil menikahi

Subai'ah sesudah itu, dan anaknya bernama Sanabil bin Abu As-

Sanabil". Konsekuensinya bahwa Abu As-Sanabil hidup sesudah Nabi

SAW, karena dalam riwayat Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Salamah

disebutkan bahwa dia menikahi seorang pemuda. Demikian juga

dalam riwayat Daud bin Abu Ashim bahwa dia menikahi pemuda dari

kaumnya. Sementara telah disebutkan bahwa kisahnya terjadi sesudah

Haji Wada'. Jika dia menikahi seorang pemuda dan sempat dukhul,

berarti dia membutuhkan masa iddah dari pemuda itu dan masa

kehamilan hingga melahirkan Sanabil, yang akhirnya bapaknya

dipanggil Abu As-Sanabil.

Muhammad bin Wadhdhah memberikan informasi

sebagaimana diriwayatkan Ibnu Basykuwal dan selainnya bahwa

nama pemuda yang meminang Subai'ah bersama Abu As-Sanabil

adalah Abu Al Bisyr bin Al Harits. Lalu Subai'ah lebih memilih si

pemuda tadi daripada Abu As-Sanabil. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i

meriwayatkan kisah Subai'ah ketika beristrikan Abu As-Sanabil, dari

A1 Aswad dengan sanad sesuai criteria Imam Bukhari dan Muslim,

hingga Al Aswad, karena dia termasuk salah satu pemuka tabi'in di

kalangan murid-murid Ibnu Mas'ud dan tidak pernah disifati sebagai

mudallis. Oleh karena itu, hadits ini shahih menurut kriteria Imam

Muslim, tetapi tidak memenuhi kriteria Imam Bukhari, karena dia

mempersyaratkan kepastian pertemuan antara periwayat dan gurunya
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meskipun sekali. Oleh karena itu, dia mengatakan seperti apa yang
dinukil oleh At-Tirmidzi.

'rt(:5 "oi UF (Oi" tidak mau menikahinya). Dalam iwayat Al

Muwaththa'disebutkan bahwa dia dipinang oleh dua laki-laki, salah
satunya pemuda dan satunya sudah tua, maka dia memilih yang lebih
muda. Lalu laki-laki yang sudah tua berkat4 "Engkau belum halal".
Saat itu keluarga si perempuan tidak berada di tempat. oleh karena
itu, laki-laki yang tua ini berharap jika keluarganya datang niscaya
akan lebih memilihnya.

'e q;'';*i +l+t, -rT q1G6 ,i; t+*i1 '&-u ar.e ,.jui
,rSr ,i(ii'&i * trn, ,p ,;t'-,E j )q p (perempuan itu

berkata, "Demi Allah, tidak patut engkau meniknhinya hingga dia
melewati masa iddah yang paling lama di antara dua masa iddah
yang ada" maka dia pun tinggal sekitar sepuluh malam, lalu datang
kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Menikahlah"). Iyadh
berkata, "Demikian tercantum dalam semua riwayat mereka, yakni
dengan katafoqaalat (perempuan itu berkata), kecuali dalam riwayat
Ibnu At-Tin disebutkan foqaala (laki-laki itu berkata) sebagai ganti

faqaalat, dan inilah yang benar. Saya katakan, demikian juga yang
kami temukan dalam catatan sumber yang kami temukan dari riwayat
Abu Dzar dari para gurunr. Bahkan Ibnu At-Tin berkata, "Mereka
semua mengutip dengan kata foqaala, keculai dalam riwayat Al
Qabisi dengan kata faqaalat." Pemyataan ini juga dekat dengan apa
yang dikatakan oleh Iyadh.

Iyadh berkata, "Hadits ini terpotong dan kurang, ..Dia

melahirkan sesudah beberapa malam lalu dipinang...." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, bagran yang terhapus itu tercantum dalam riwayat
Ibnu Milhan yang saya sitir sebelumnya dari Yatrya bin Bukair (guru
Imam Bukhari dalam riwayat ini), |4 j U i-.b'n qi'c;iii
(Dia pun tinggal sekitar dua puluh malam, kemudian dia melahirkan).
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Dalam riwayat Imam Bukhari pada jalur kedua matan-nya disebutkan

lebih ringkas, karena hanya disebutkan, 
'e#'JU'oi 

e\1 .c) Jy-S ^:y'$i Lt |iiv r'1u,,r;ii ,Li6i t*i # io' ,p pr rir;ii ',6 zS:,\r

(Sesungguhnya dia menulis kepada lbnu Al Arqam agar bertanya
kepada Subai'ah Al Aslamiyah bagaimana Nabi SAW memberi fatwa
kepadanya, maka dia berkata, "Beliau memberi fatwa kepadaku

bahwa jika aku telah halal, maka hendaklah aku menikah"./. Di sini
tidak disebutkan nama Ibnu Arqam (anak Arqam) dan dinisbatkan
kepada kakeknya seperti yang saya ingatkan sebelumnya. Disamping
itu, sejumlah peristiwa dalam kisah itu dihapus. Secara lengkap
adalah, "Dia datang kepada Subai'ah dan bertanya kepadanya.

Subai'ah pun mengabarkan kepadanya. Maka dia menulis jawaban

kepada Abdullah, 'Aku telah bertanya kepadanya...'." lalu disebutkan
kisah selengkapnya, dan pada bagian akhir disebutkan, "perempuan
itu berkata...".

Keterangan ini sudah disebutkan secara jelas dalam tafsir surah
Ath-Thalaaq dari riwayat Yunus dat'. Az-Ztrhri, "IJmar bin Abdullah
bin Al Arqam menulis kepada Abdullah bin Utbah mengabarkan
kepadanya bahwa Subai'ah binti Al Harits mengabarkan kepadanya,
sesungguhnya dia diperistrikan oleh Sa'ad bin Khaulah, lalu Sa,ad
meninggal dunia pada Haji Wada' dan istrinya dalam keadaan hamil.
Tidak berapa lama dia pun melahirkan. Ketika sedang menjalani masa

nifas, dia berhias diri untuk para peminang, maka masuklah Abu
Sanabil bin Ba'kak -seorang laki-laki dari bani Abdu Ad-Dar, lalu
berkata, 'Mengapa aku melihat engkau berhias diri untuk para
peminang, engkau ingin menikah? Demi Allah, engkau tidak akan
menikah hingga melewati masa empat bulan sepuluh hari'. Subai'ah
berkata, 'Ketika dia mengatakan hal itu kepadaku, pada sore hari aku
datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepadanya tentang hal
itu, maka beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal
menikah setelah melahirkan. Beliau juga memerintahkan kepadaku
untuk menikah jika aku menginginkannya'." I(alimat pada jalur kedua
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ini, "Aku pun tinggal sekitar sepuluh malam, kemudian datang kepada

Nabi SAW", secara zhahir menyelisihi perkataannya dalam riwayat

Az-Znhi "Ketika dia mengatakan kepadaku hal itu, pada sore hari aku

datang kepada Nabi SAW", karena hal ini sangat jelas batrwa dia pergi

kepada Nabi di sore hari ketika Abu As-Sanabil mengucapkan

perkataan itu. Namun, mungkin dipadukan antara keduanya bahwa

kalimat "Pada sore hari" dengan arti kepergiannya kepada Nabi SAW

adalah di waktu sore, dan tidak berarti harus pada hari Abu Sanabil

mengucapkan p erkataannya.

",4i 'ztp 'ot gesungguhnya Subai'ah nifas). Yakni

melahirkan.

)W, V\ gtti 'i,;. (Beberapa malam sesudah suaminya

meninggal). Demikianlah lama waktunya tidak disebutkan secara

pasti. Dalam riwayat Sulaiman bin Yasar yang dikutip Imam Muslim

juga disebutkan seperti itu. Dalam riwayat Az-Ztthi disebutkan, p
'6*) b( ;a:t:t (maka tidak berapa lama hingga akhirnya dia

melahirl<an). Dalam riwayat Muhammad bin Ibratrim At-Taimi dari

Abu Salamah yang dikutip Imam Ahmad disebutakan, if l*ii ilo

Ub3 C ,l-;rt Qidaklah aku tinggal melainkan dua bulan hingga

alat melahirknn). Sementara dalam riwayat Daud bin Abi Ashim

disebutkan, .15i $i',y 6\ c.,$ (Dia pun melahirknn hrang dari

empat bulan). Riwayat ini juga tidak menyebutkan batasan waktunya

secara jelas. Dalam iwayat !*V1bin Abi Katsir pada tafsir surah

Ath-Thalaaq disebutkan, UJ ',1e.i.sL, g.-f 'fi.'c;b'g 
TDia melahirkan

setelah empat puluh malam kematian suaminya). Demikian juga

dalam riwayat Syaiban. Sementara dalam lyuyf Hajjaj Ash-

Shawwaf yang dikutip An-Nasa'i disebutkm, ilJ i-P, @ua puluh

malam).Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ayyub dari Yatrya n;4.
,,;tt '* 'tt A (Dua puluh malam atau lima belas malam). Dalam
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riwayat Al Aswad disebutkan , \i 6:-i- grt:*i Wr$it rq 'fi.'42?

f't- i--bj i.-1> (Dia melahirkan setelah dua puluh tiga hari atau dua

puluh lima hari kematian suaminya). Demikian juga dalam riwayat

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibnu Majah menyebutkan, 4$ i"*t *,
(dua puluh malam lebih). Sepertinya periwayat menghilangkan

keraguan dan menyabutkan kata yang mencakup dua hal sekaligus.

Dalam riwayat Abdu Rabbih bin Sa'id disebutkan, ;* b,
(setengah bulan). Demikian juga dalam riwayat Syu'bah, ,:?b iti,

)Tb 
'.ibJ. (Lima belas, setengah bulan). Serupa dengannya dalam

hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Ahmad.

Menggabungkan riwayat-riwayat ini tidak bisa dilakukan,

karena kisah itu hanya satu. Barangkali inilah rahasia mengapa

sebagian tidak menyebutkan waktu itu secara jelas, karena yang

menjadi inti permasalahan adalah dia melahirkan kurang dad, 4 bulan
10 hari, dan itulah yang terjadi di tempat ini. Minimal waktu yang

disebutkan dalam riwayat-riwayat ini adalah setengah bulan. Adapun
yang tercantum pada sebagian syarah bahwa dalam riwayat Imam

Bukhari disebutkan, "Sepuluh malam" dan dalam riwayat Ath-
Thabarani, "Delapan atau tujuh malam", maka ini adalah waktu dia

tinggal sesudah melahirkan sampai dia minta fatwa kepada Nabi

SAW, bukan waktu sejak masa kehamilan. Maksimal waktu yang

disebutkan adalah dua bulan, dan yang lain adalah kurang dari empat

bulan.

Jumhur ulama salaf dan para imam fatwa berkata, "Perempuan

yang hamil dan ditinggal mati suaminya, dia menjadi halal dinikahi

dengan sebab melahirkan kandungannya dan berakhirlah masa iddah-

nya karena ditinggal mati suami tersebut." Namun, Ali menyelisihi

pendapat ini, dia berkata, "Hendaklah dia melakukan masa iddah yang

paling lama di antara iddah yang ada." Artinya, jika dia melahirkan

sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, maka dia harus menunggu
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hingga berakhir masa iddah-nya, dan tidak halal hanya dengan
melahirkan. Namun, jika masa iddah ditinggal suami berakhir sebelum
melahirkan, maka dia menunggu hingga melahirkan. Demikian
diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dan Abd bin Humaid dari Ali RA
dengan sanad yang shahih, dan ini pula yang dikatakan Ibnu Abbas
seperti pada kisah di atas. Sebagian sumber mengatakan Ibnu Abbas
telah meralat pendapatnya. Hal itu dikuatkan bahwa yang dinukil dari
pengikut-pengikutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Pada pembahasan tafsir surah Ath-Thalaaq disebutkan bahwa
Abdurrahman bin Abu Laila mengingkari Ibnu Sirin terhadap
pendapatnya bahwa akhir masa iddah perempuan seperti itu adalah
dengan melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Dia juga
mengingkari jika Ibnu Mas'ud berpendapat demikian. Sementara telah
dinukil dari Ibnu Mas'ud melalui sejumlah jalur bahwa dia sependapat
dengan pendapat mayoritas, sampai dia berkata, ..Barangsiapa mau,
niscaya aku melaknatnya karena hal itu".

Tampak dari semua jalur pada kisah Subai'ah bahwa Abu
Sanabil meralat fatwanya yang pertama, yaitu perempuan tidak halal
menikah hingga berlalu masa iddah ditinggal mati suami, karena telah
diriwayatkan kisah Subai'ah dan penolakan Nabi atas apa yang
difatwakan oieh Abu Sanabil kepada perempuan itu bahwa dia tidak
halal hingga lewat 4 bulan 10 hari. Kemudian tidak diketahui
penegasan dari Abu As-sanabil jika telah berlalu masa iddah-nya dan
belum melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Dalam hal ini
tidak diketahui secara pasti apakah dia berpendapat sesuai makna
zhahir pernyataannya yang mutlak tentang berakhirnya masa iddah
tersebut atau tidak?

Sejumlah ulama menukil ijma' (konsensus) bahwa dalam
kondisi ini, iddah tidak dianggap berakhir sampai dia melatrirkan janin
yang ada dalam kandungannya. Sahnun, salah seorang ulama madzhab
Maliki menyetujui Ali sebagaimana dinukil oleh Al Maziri dan
selainnya. Namun, pandangan iru syadz (menyalahi yang umum) dan
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tertolak, karena ini berarti menyelisihi sesuatu setelah adanya Uma'.
Adapun sebab dia berpendapat seperti itu adalah keinginan untuk
mengamalkan dua ayat yang tampak bertentangan, karena keduanya

bersifat umum. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam surah

Al Baqarah l2l ayat 234, '#r\;*n" r;rt'3t iji43'& oyg;"rtO
t:P) )pi t;.\i lOrang-orang yang meninggal dunia di antaramu

dengan meninggalkan isteri-isteri fhendaklah para isteri itu]
menangguhkan dirinya [ber'iddahJ empat bulan sepuluh hari). Ayat
ini berlaku umum untuk setiap perempuan yang ditinggal mati

suaminya, baik dia dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan firyu,"
Allah dalam surah Ath-Thalaaq 165l ayat 4, oi "iilri Jt"i:t oiry'sls

W 65- (dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya) jlga
bersifat umum mencakup perempuan yang dicerai dan yang ditinggal
mati suaminya. Oleh karena itu, mereka menyatukan dua pemyataan

umum ini dengan membatasi yang kedua pada "perempuan yang

dicerai" dengan alasan adanya penyebutan jenis-jenis perempuan yang

ditalak, seperti perempuan yang tidak haid (menopause), dan anak

kecil, sebelum keduanya. Kemudian mereka tidak juga mengabaikan

cakupan umum ayat kedua. Namun, mereka membatasinya pada masa

dimana iddah berakhir sebelum melahirkan. Pengkhususan sebagian

pernyataan umum lebih tepat dan dekat kepada pengamalan

kandungan kedua ayat tersebut daripada mengabaikan salah satunya.

Al Qurthubi berkata, "Ini adalah cara berpikir yang bagus,

karena menyatukan dua hal itu lebih utama daripada memilih salah

satunya sesuai kesepakatan ahli ushul. Namun, hadits Subai'ah

merupakan pernyataan tekstual bahwa dia halal menikah setelah

melahirkan, maka di sini terdapat penjelasan bahwa maksud firman

Allah, t:;*,J 
)#1 $i|#\',y'i ftendaktah mereka menunggu

empat bulan sepuluh hari), adalah untuk mereka yang belum
melahirkan. Makna inilah yang diisyaratkan Ibnu Mas'ud dengan
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perkataannya, "Sesungguhnya ayat dalam surah Ath-T'halaaq turun

sesudah ayat dalam surah Al Baqarah". Sebagian ulama memahami

pernyataan ini bahwa dia berpandangan bahwa ayat pertama dihapus

oleh ayat yang terakhir, tetapi tidak demikian. Bahkan dia mengatakan

bahwa ayatyangkedua mengkhususkan ayat yang pertama, sebab ayat

kedua ini telah mengeluarkan sebagian cakupan ayat pertama.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Kalau bukan hadits Subai'ah, maka

pendapat yang benar adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas, karena

keduanya adalah dua iddah yang terkumpul dengan dua sifat, yaitu

pada perempuan yang hamil karena ditinggal mati suaminya, maka dia

tidak keluar dari iddah-nya, kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan,

yaitu batas yang paling lama dari kedua iddatr itu."

Para ahli fikih penduduk Hijaz (Madinatr) dan kak sepakat

bahwa seandainay ummul walad (budak yang telah melahirkan anak

majikannya) memiliki suami, lalu suaminya meninggal dan

majikannya juga meninggal, maka dia melakukan iddah dengan cara

istibra' (memastikan kesucian rahimnya), yaitu menunggu empat

bulan sepuluh hari dan di dalamnya ada satu kali haid atau

sesudahnya.

Perkataan jumhur menjadi kuat pula bahwa kedua ayat

meskipun sama-sama bersifat umum dari satu sisi dan bersifat khusus

dari sisi lain, sehingga yang lebih berhati-hati adalah tidak berakhir
masa iddah, kecuali setelah berakhir iddah yang paling lama, tetapi

oleh karena makna sesungguhnya yang dimaksudkan dari iddah

adalah kesucian rahim, khususnya bagi perempuan yang masih haid,

maka ha1 itu sudah tercapai dengan melahirkan, apalagi sesuai dengan

apa yang ditunjukkan oleh hadits Subai'ah, dan dikuatkan oleh
perkataan Ibnu Mas'ud bahwa ayat dalam surah Ath-Thalaaq turun
lebih akhir daripada ayat dalam surah Al Baqarah.

Perkataan Subai'ah, "Beliau memberi fatwa kepadaku

bahwasanya aku telah halal menikatr ketika aku melahirkan
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kandunganku", dijadikan dalil yang membolehkan melakukan akad

terhadap perempuan seperti itu setelah melahirkan, meskipun belum
suci dari nifas. Inilah pendapat jumhur ulama, dan ini yang disinyalir
Ibnu Syihab di akhir haditsnya yang dikutip Imam Muslim dengan
perkataannya, "Dan aku melihat tidak ada larangan jika dia menikah
ketika melahirkan meskipun masih dalam nifasnya, hanya saja sang

suami tidak boleh mendekatinya hingga dia suci".

Asy-Sya'bi, Al Hasan, An-Nakha'i, dan Hammad bin Salamah
berkata, "Perempuan seperti itu tidak boleh dinikahi hingga suci". Al
Qurthubi berkata, "Hadits Subai'ah merupakan hujjah yang
mematahkan pandangan mereka, dan tidak ada hujjah bagi mereka
dalam lafazhdi sebagian jalur, b6)e* fu $etika dia suci dari

nifasnya), karena kata ta'allat bisa berarti suci, atau merasa sakit
karena nifas. Kalaupun makna pertama yang diterima tetap tidak dapat
dijadikan dalil, karena ini adalah berita tentang satu kejadian yang
bersifat individu bagi Subai'ah, sementara yang dijadikan hujjah
hanyalah sabda Nabi SAW, "c,i,b:t 't 'd, $1. lsesungguhnya dia

telah halal menikah ketika melahirkan). sebagaimana pada hadits Az-
Zlhrj yang telah disebutkan. Kemudian dalam riwayat Ma,mar dari
Az-Zuhi disebutkan, lib i*t 't * (Engkau telah halal

meniknh ketika engkau melahirknn kandunganmu). Demikian juga
diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab bahwa
istrinya, Ummu Ath-Thufail berkata kepada lJmar, 'Rasulullah SAW
telah memerintahkan kepada Subai'ah untuk menikah jika telah
melahirkan'. Ini juga merupakan makna zhahir Al Qur'an, yaitu
firman Allah, W li:,2:" oi (sampai mereka melahirkan kandungan

mereka). Ayat ini mengaitkan kehalalan menikah dengan melahirkan
kandungan. Tidak dikatakan, 'Apabila telah suci' dan tidak juga
'Apabila telah berhenti darah nifas'. Dengan demikian benarlah
pendapat jumhur ulama. "
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1.

2.

Pelaiaran yans dapat diambil:

Para sahabat biasa memberi fat'wa pada masa hidup Nabi
SAW.

Seorang mufti (pemberi fatwa) meskipun memiliki
kecenderungan kepada sesuatu, tidak patut memberi fatwa
dalam masalatr itu, agar kecenderungannya itu tidak
menyebabkannya untuk menguatkan pendapat yang tidak kuat,
sebagaimana yang terjadi pada Abu As-Sanabil ketika
memberi fatrva kepada Subai'atr bahwa dia tidak halal
menikah dengan laki-laki lain dengan sebab melahirkan. Hal
itu dikarenakan dia juga meminang Subai,ah. Dengan
demikian bisa dipahami mengapa dia juga melarang Subai'atr
untuk segera menikatr dan berharap Subai,ah menerima
fatwanya dengan menunggu berak*rir masa iddatr yang paling
lamq sehingga keluarga Subai,atr dapat hadir dan
membujuknya untuk menikahiny4 dan bukan menikatri laki-
laki yang lain.

Dalam hadits ini juga menunjukkan kecerdasan Subai,ah,
karena dia merasa ragu terhadap apa yang difatwakan Abu As-
Sanabil tentang dirinya, sehingga hal itu mendorongnya
memintapenjelasan hukum dari Nabi SAW. Demikianlah yang
patut dilakukan oleh mereka yang meragukan fat'wa seorang
rnufti atau hukum seorang hakim dalam masalah-masalatr yang
terbukan untuk dilakukan ijtihad. Dalam kondisi demikian,
hendaklatr seseorang mencari nash (dalil tegas) dalam masalatr
itu. Barangkali apa yang terjadi pada Abu As-Sanabil ini
mer{adi rahasia dibalik pernyataan Nabi batrwa dia berdusta
dalam fatwanya, seperti diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits
Ibnu Mas'ud. Meski harus diingat batrwa kata .keliru,

terkadang diungkapkan dengan kata .dusta, sebagaimana
terdapat pada perkataan penduduk Hijaz (Madinah). Namun, di
sini sebagian ulama mematraminya secara zhahirnya. Mereka

3.
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5.

6.

berkata, "Sesungguhnya Nabi mendustakan Abu As-Sanabil

karena dia mengetahui kisah yang te{adi, tetapi memberi

fatwa yang menyelisihinya." Pernyataan demikian dikutip Abu
Daud dari Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Al Mukhtashar.

Hanya saja kemungkinan kearah itu sangat jauh dan tidak

berdasar.

4. Ketika menghadapi suatu kejadian atau peristiwa hendaknya

kembali kepada orang yang lebih berilmu dan lebih

mengetahui.

Bagi perempuan boleh langsung bertanya tentang apa yang

te{adi pada dirinya meskipun dalam hal-hal yang tabu bagi

wanita. Namun, keluarnya perempuan dari rumahnya pada

malam hari lebih menutup dirinya, seperti dilakukan Subai'ah.

Akhir masa iddah bagi perempuan yang hamil adalah dengan

melahirkan kandungannya, baik berupa mudhghah (segumpal

daging) maupun berupa alaqah (segumpal darah), baik sudah

berbentuk manusia atau belum, karena Nabi SAW
menyebutkan secara tertib tentang kehalalan menikah dengan

sebab kelahiran tanpa menjelaskan secara rinci. Ibnu Daqiq Al
'Id mengambil sikap tawaqquf (tidak berpendapat) dalam

masalah ini, mengingat pemahaman yang umum dari kalimat

'melahirkan kandungan' adalatr kandungan yang sempuma dan

memiliki bentuk. Adapun jika janin yang ada dalam

kandungan itu keluar dalam bentuk mudhghah atau alaqah,

maka sangat jarang dinamakan 'melahirkan'. Namun,

memahaminya dalam makna yang umum adalah lebih kuat.

Oleh karena itu, dinukil pendapat dari Imam Syafi'i bahwa

iddah tidak berakhir dengan sebab mengeluarkan sepotong

daging yang tidak berbentuk. Jumhur ulama memberi jawaban

bahwa yang dimaksud dengan berakhirnya masa iddah adalah

kesucian rahim, dan ini tercapai dengan sebab keluarnya

mudhghah atat'alaqaft, berbeda dengan ummul walad bahwa
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7.

yang dimaksudkan darinya adalah kelahiran, sementara apa

yang keluar dan tidak layak dikatakan sebagai manusia, maka
tidak bisa dinamakan melatrirkan.

Perempuan boleh berhias diri sesudah berakhir masa iddah-
nya unfuk orang yang meminangnya, karena dalam riwayat
Az-Zuhi dia berkata, "Mengapa aku melihatmu berhias diri
untuk para peminang", sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebukan, "Aku pun bersiap diri untuk nikah dan aku
menyemir". Adapun dalam riwayat Ma'mar dai Az-Zuhi
yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, "Dia ditemui oleh Abu
As-Sanabil dan telah memakai celak", sedangkan dalam
riwayat Al Aswad disebutkan, "Dia pun memakai wangi-
wangian dan menghias diri". Menurut Al Karmani, pada

sebagian jalur hadits Subai'ah disebutkan dengan kata

fuaamilah, namun sebagian besar riwayat menyebutkan haamil,
dan inilah yang lebih masyhur, sebab hamil adalah sifat
perempuan, maka tidak membutuhkan huruf ta' yang
menunjukkan jenis perempuan. Meskipun demikian, kata
haamilah dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah
perempuan yang hamil itu sendiri, seperti dalam firman Allah
dalam surah Al Hajj l22l ayat Z, *;,b; k ';^k getiap

perempuan menyusui melupaknn). sekiranya yang dimaksud
menyusui termasuk urusan perempuan niscaya dikatakan,
*lailu murdhi 'm ". Namun, yang kami temukan pada semua

riwayat menyebutk an' haamil' .

Perkataan Abu As-Sanabil, "Engkau tidak menikah" dijadikan
dalil bahwa perempuan tidak wajib menikah berdasarkan

pernyataan pada riwayat dari jalur Az-Zuhi, bl g:fur rf j?,

d. r:i. (dan beliau memerintahknn kepadalat untuk menikah

j ilra alu menginginknnny a) . lni menj elaskan maksud perkataan

dalam riwayat Sulaiman bin Yasar g)flu, rayi'1 @an beliau

8.
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memerintahkannya menikah). Maksudnya, mengizinkannya
untuk menikah. Pada jalur pertama di bab ini disebutkan

bahwa beliau bersabda, ,#ly (menikahlap. Sementara dalam

riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, ii6

€"tF 9ii- lt"ngguh engknu telah halal, maka menikahlah).

Kemudian dalam riwayat Al Aswad dari Abu As-Sanabil yang

dikutip Ibnu Majah, di bagian akhir beliau berkata, y'*S'Ot
a.-1

,F:? U.b q\ $ika engkau mendapatkan suami yang

,noUn, maka menikahlah). Sementara dalam hadits Ibnu
Mas'ud yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, "rA lSi ti1

'*j (Jika datang kepadamu seseorang yang engkau ridhai).

9. Janda tidak menikatr kecuali dengan keridhaannya, dan tidak
boleh ada seorang pun yang memaksanya. Hal ini telah
disebutkan pada hadits lain.

40. Firman Allah, "Dan Perempuan-Perempuan yang Ditalak
Hendaklah menahan diri (Menunggu) Tiga Kali Quru,.,,

(Qs. Al Baqarah {21:228)

'u u6. tr d; ;+ *tA r4t e e\j'd -/,t;t Jt| )
t , a .'.,. , a"Ji t-ttr'.*U ,tqfrt JG:J .;:il."A. r. * \:'rJi\t
r:i til if;t '*f;( ;rri :";; ;rtl) ":€f:1i ,:i d- te, J\

t,,'..^*;'l ttl.U ,j;*; -17 t iA; .6';)" 11; rs1 *fii, ,tiL?

\t Gt-{)
Ibratrim berkata tentang orang yang menikah pada masaiddah,

lalu istrinya haid di sisinya sebanyak tiga kali haid, maka telah pisah
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dari yang pertama, dan ini tidak dihitung bagi yang sesudahnya. Az-
Zuhi berkata, "Dihitung". Ini lebih disukai oleh Sufyan, yakni
perkataan Az-Zuhi. Ma'mar berkata, "Dikatakan 'aqra'at al mar'ah,
artinya telah dekat dari masa haid-nya, dan 'wa aqra'at' aartinya
apabila telah dekat dari masa sucinya. Dikatakan 'ma qara'at bisalaa
qaththun', artinya tidak pernah mengumpulkan anak di dalam
perutnya".

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan perempuan-perempuan yang ditalak
hendaklah menahan dir [menungguJ tiga kati quru'."). Dalan riwayat
Abu Dzar tidak disebutkan kata 'bab'. Adapun yang dimaksud
'perempuan-perempuan yang ditalak' di tempat ini adalah mereka
yang masih haid, seperti yang diindikasikan ayat dalam surah Ath-
Thalaaq yang telah disebutkan. Sedangkan yang dimaksud dengan
kata 'tarabbush' adalah menunggu. In adalah kalimat berita tertapi
bermakna perintah. Mayoritas ulama membacanya quruu'. Sementara
dari Nafi' menggunakan tasydid pada huruf wawu tanpa hamzah
(quruwwu).

,J\i],t nU6.ft|tx t:4'*t;) +r' ,J ui *, ";it;.t Jti,:)

tti, j;+i &, t*;; ' 'rt-biJt'lts:) .'o'rri.''1,yr* 11 ebrahim

berkata tentang orang yang menikahi perempuan pada masa iddah,
lalu perempuan itu haid tiga kali di sisinya, maka telah terpisah dari
yang pertama, dan ini tidak dihitung bagi yang sesudahnya. Az-Zuhri
berkata, "Dihitung". Ini lebih disukai oleh Sufyazl. Ibrahim yang
dimaksud adalah An-Nakha'i. Dalam naskah Ash-Shaghani
ditambahkan, "Maksudnya, perkataan Az-Zlrhi." Ibnu Abi Syaibah
meriwayatkan dengan sanad yaflg maushul dai, Abdunahman bin
Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Mughirah, dari Ibrahim tentang
laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu mengalami
haid, kemudian dinikahi laki-laki lain dan juga mengalami haid. Dia
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berkata, "Telah terpisah dari yang pertama dan tidak dihitung bagi

yang sesudahnya". Sementara dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Az-

Zuhi, disebutkan "Ia tetap dihitung".

Ibnu Abdil Bar berkata, "Aku tidak mengetahui seseorang

yang mengatakan 'al aqra" dengan arti masa-masa suci berpendapat

seperti ini selain Az-Zvhi." Beliau berkata pula, "Menjadi

konsekuensi bagi perkataannya bahwa wanita yang mengalami iddah

tidak halal dinikahi hingga masuk pada haid yang keempat. Sementara

ulama Madinah dari kalangan sahabat dan yang sesudahnya, demikian

juga Asy-Syaf i, Malik, Ahmad, dan para pengikut mereka sepakat

jika perempuan itu memasuki haid yang ketiga maka telah suci,

dengan syarat talaknya terjadi pada masa suci. Adapun jika talak itu

terjadi pada masa haid, maka haid tersebut tidak dihitung. Jumhur

berpendapat bahwa barangsiapa yang terkumpul baginya dua iddah,

maka dia melaksanakan dua iddah. Namun dari ulama madzhab

Hanafi --dan juga satu riwayat dari Malik- cukup satu iddah, seperti

pendapat Az-Z,thri

t' .... if;:t o?;ii,i-, "# SAi 1Ua'mar berkata, "Dikntakan

'aqra'at al mar'ah..."). Ma'mar adalah Abu Ubaidah bin Al
Mutsanna. Hal in sudah dijelaskan pada bagian awal tafsir surah An-

Nuur. Kata bisalan berasal dari kata as-salaa artinya pembungkus

anak. Al Akhfasy berkata, "Dikatakan bagi perempvan aqra'at apabila

dia sudah mengalami haid. Sedangkan al qur'u artinya berhentinya

haid. Sebagian mengatakan ia adalah haid itu sendiri. Sebagian lagi

mengatakan ia termasuk kata yang memiliki makna yang

berlawanan".

Maksud Abu Ubaidah, kata qur'u terkadang bermakna suci

dan terkadang juga bermakna haid, dan bisa pula bermakna

mengumpulkan dan menyatukan. Apa yang dia katakan memang

benar serta ditandaskan oleh Ibnu Baththal. Dia berkata, "Oleh karena

ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan, dan para ulama
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berbeda pendapat tentang maksud kata quruu'pada ayat itu, maka
menjadi kuatlah pendapat mereka yang mengatakan maknanya adalah
suci, berdasarkan hadits Ibnu umar, dimana Rasulullah sAw
memerintahkannya unfuk menceraikan istrinya pada masa suci. Dalam
haditsnya disebutkan, "Itulah iddah yang Allah perintahk an agar
perempuan ditalak." Maka hal ini menunjukkan maksud quruu'adalah
masa suci.

41. Kisah Fathimah binti Qais

t-#it ,F yrs('F og ,W t.;?A. e:!rr"i ,t: e3
. (.; pli;. 4:; A- W ;#",p'"#

Dan firman All;, "Serta O"rrotorotoh kepada Ailah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah
mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka
sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu
tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal
yang baru."(l) "Tempatknnlah merekn (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika
mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka naftnhnya hingga mereka bersalin
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(mel ahirkan). " (6) hingga firman-Ny a " Kelak All ah akan m emberikan

kelapangan sesudah kesempitan "(7) (Qs.Ath-Thalaaq [56]: 1, 6, 7)

. t, . td o ' .. o1t z 7 z ) c uo

t:*e,?" ffi ,t- s. ot:1L, #,i fdt * * i ,*- *
,rKAt i,fit *'4 * *ot i i,-'; ,*oio(fi
,{.;r / o$'/ j\4'pt il z^ua'-L'r:$ ,;r*'St f' qku

,rr-> e o\';'Jtt .w ,!t1\i>'rtj llr ir -{.t ;i i;-
l-=.",J U'€ultiui * fat G ,7*1t ult :,:rL)l,
/ te . ca4* ?*'t'oi a!);v , Uu \,t *. ^+t) olt;, ,gx c'ri

ui-:. ;r. t1 g#'; * ok'a'1 yd; ,: o67i* .^+ti

.?t,y
5321-5322. Dari Yatrya bin Sa'id, dari Al Qasim bin

Muhammad dan Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya dia mendengar

keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin Al Ash

menceraikan anak perempuan Abdurrahman bin Al Hakam, lalu

Abdunahman memindahkan anak perempuannya, Aisyah Ummul

Mukminin mengirim utusan kepada Marwan ---dan dia adalah

pemimpin Madinah- untuk mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah

dan kembalikanlah dia ke rumahnya." Marwan berkata pada hadits

Sulaiman, "sesungguhnya Abdunahman bin Al Hakam

mengalahkanku". Al Qasim bin Muhammad berkata, "Tidakkah

sampai kepadamu urusan Fathirnatr binti Qais?" dia berkata, "Tidak

akan mendatangkan mudharat bagimu untuk tidak menyebutkan hadits

Fathimah". Marwan bin Al Hakam berkata, "Jika ada padamu

keburukan, maka cukuplah bagimu keburukan yang ada di antara

kedua ini".
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'.li ,a:J;t-A C

5323-5324. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya,

dari Aisyah, dia berkata, "Ada apa dengan Fathimah? Tidakkah dia

bertakwa kepada Allah?" Maksudnya, tentang perkataannya, "Tidak

ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah."

o,l , t o

:i*:-ihj ;'Jl .,,
z / J-,J l),

:Ul- 9'.;'-*

)Lt

*i it \t .*UtrA'ro?')(u*\+s
5325-5326. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya,

dia berkata, "IJrwah bin Az-Zabair berkata kepada Aisyah, 'Tidakkah

engkau melihat fulanah binti Al Hakam? Dia ditalak selamanya (tidak

bisa rujuk lagi) oleh suaminya, lalu dia keluar (dari rumahnya)'. Dia
berkata, 'Sangat buruk apa yang dia lakukan'. Dia (Urwah) berkata,

'Tidakkah engkau mendengar perkataan Fathimah?' dia berkata,

'Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada baginya kebaikan dalam

menyebutkan hadits ini'." Ibnu Abi Az-Zinad menambahkan dari

Hisyam, dari bapaknya, "Aisyah mencela dengan keras dan berkata,

'Sesungguhnya Fathimah berada di satu tempat yang menakutkan,

maka dikhawatirkan keamanan dirinya. Oleh karena itu, Nabi SAW

memberinya keringanan' ."

FATHI'L BAARI _ 457

o -. "77c; )l
I

o(, :-p.

") 
'iY r;idpa

,
z^xG uG

,4:*3

,yi * 14 *:(tt. ,,

,r*) )lE- G Ug



Keterangan Hadits:

(Kisah Fathimah binti Qais) Demikian yang disebutkan

mayoritas periwayat, tapi sebagian mencantumkan kata "bab",

sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Baththal dan Al Ismaili. Fathimah

yang dimaksud adalah anak perempuan Qais bin Khalid dari bani

Muharib bin Fihr bin Malik. Dia adalah saudara Adh-Dhahak bin Qais
yang pernah memerintah hak sebagai pembantu Yazid bin Muawiyah

dan terbunuh di Maf Rahith. Dia termasuk salah seorang sahabat

junior. Fathimah lebih tua daripada saudaranya ini, dan dia termasuk

perempuan yang berhijrah pertama kali. Dia seorang perempuan yang

cerdas dan cantik. Dinikahi oleh Abu Amr bin Hafsh 
-sebagian

mengatakan Abu Hafsh bin Amr- Ibnu Al Mughirah Al Makhzumi.

Laki-laki ini adalah putra paman Khalid bin Al Walid bin Al
Mughirah. Dia keluar bersama Ali ketika diutus Nabi SAW ke

Yaman. Setelah itu, dia mengirimkan berita kepada istrinya untuk

menjatuhkan talak ketiga yang masih tersisa. Dia juga memerintahkan

dua anak pamannya, yakni Al Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi
Rabi'ah untuk menyerahkan kurma dan gandum kepada istrinya.

Namun, mantan istrinya merasa terlalu sedikit dan mengadu kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda, ,a;l .l: ,r* +.u-l 6iaot oao

bagimu hak tempat tinggal dan tidak pula na/kah). Demikian kisahnya

diriwayatkan Imam Muslim melalui beberapa jalur. Saya belum

melihatnya dalam riwayat Imam Bukhari, hanya saja disebutkan

dalam judul bab seperti anda lihat sendiri. Imam Bukhari

menyebutkan beberapa hal dari kisah Fathimah sebagai isyarat

kepadanya. Di sini penulis kitab Al Umdah melakukan kekeliruan

ketika menyebutkan hadits Fathimah dalam deretan hadits-hadits yang

diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.

Riwayat yang demikian banyak dari Fathimah sepakat

menyatakan batrwa dia dipisatrkan dari suaminya karena talak.

Kemudian pada akhir Shahih Muslim dalam hadits Al Jassasatr dari
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ii ,# |r:'fs,lti ,'Pi * lr' ,,t; )tt J':.j t )Vt ;t'**16 ,9;i-

yb {,1t" menikahi lbnu Al Mughirah, dan saat itu dia termasuk

pemuda Quraisy yang terbaik, lalu dia ditimpa musibah di jalan Allah

dalam jihad bersama Rasulullah SAW, ketika aku menjanda aku pun

dipinang oleh Abu Jahm). Riwayat ini tidak benar. Sebagian ulama

menakwilkan bahwa yang dimaksud dengan ditimpa musibah adalah

menderita luka-luka, atau ditimpa musibah pada hartanya, atau yang

seperti itu, sebagaimana pendapat An-Nawawi dan ulama lainnya.

Namun yang tampak bahwa yang dimaksud dengan perkataannya

'ditimpa musibah' yakni meninggal berdasarkan makna zhahirnya.

Dia berada dalam rombongan yang diutus bersama Ali ke Yaman,

maka benar dikatakan bahwa dia ditimpa musibah dalam rangka jihad

bersama Rasulullah SAW, yakni dalam ketaatan kepada Rasulullah

SAW, namun hal ini tidak berkonsekuensi bahwa perpisahannya

dengan istrinya karena kematian bahkan dengan sebab talak yang

telah ada sebelum dia meninggal. Sejumlah ulama mengatakan dia

meninggal bersama Ali di Yaman dan hal itu te{adi sesudah dia

mengirim berita untuk menceraikan istrinya. Bila kedua riwayat itu

disatukan, maka penakwilan ini benar. Hal ini sekaligus menepis

pendapat sebagian orang bahwa dia hidup hingga pemerintahan Umar.

;,-lr .. ,*.;'u ,fiF I ,f3.1 li'r rjfri; int ,l'ij (Danfirman

Allah, "Bertah,valah kamu kepada Tuhanmu dan janganlah kamu

mengeluarkan perempuan-perempuan itu dari rumah-rumah

mereka..." ayat). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat.

Sesudah kalimat,'rumah-ntmah mereka' An-Nasafi menyebutkan

"Hingga firman-Nya 'kemudahan sesudah kesulitan '. " Sementara

Karimah menyebutkan ayat-ayat tersebut secara lengkap.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Ismail, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin

Muhammad dan Sulaiman bin Yasar, dari Yahya bin Sa'id bin Al
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Ash. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais. Sedangkan Yahya

bin Sa'id bin Al Ash adalatr Ibnu Sa'id bin Al Ash bin Umaiyyah.

Bapaknya adalah pemimpim Madinah sebagai pembantu Muawiyah.

Adapun Yahya adalah saudara laki-laki Amr bin Sa'id yang dikenal

dengan Al Asydaq.

ftt y, f jt * '4 jb (Menceraikan anak perempuan

Abdurrahman bin Al Hakam). Dia adalah anak perempuan saudara

laki-laki Marwan yang saat itu menjadi pemimpin Madinah sebagai

pembantu Muawiyah, dan kemudian menjadi Khalifah sesudahnya.

Namanya adalah Amrah sebagaimana dikatakan sebagian orang. Pada

akhir hadits ketiga akan disebutkan bahwa dia dijatuhi talak battah

(selamanya).

* ,f\t *'o\ ,.r''dii" W- e.'or5V SA (Marwan berkata

dalam hadits Sulaiman, "Sesungguhnya Abdurrahman

mengalahkanku"). fuwayat ini dinukil dengan sanad yang maushul

melalui sanad yang disebutkan sebelumnya sampai kepada Yahya bin
Sa'id. Inilah yang memisahkan antara dua hadits gurunya. Dia lebih

dahulu menyebutkan apa yang diriwayatkan keduanya, kemudian

menjelaskan redaksi Sulaiman bin Yasar dan redaksi Al Qasim bin
Muhammad secara tersendiri.

Perkataan Manvan, "Sesungguhnya Abdurrahman

mengalahkanku", yakni tidak menaatiku untuk mengembalikan

perempuan itu ke rumahnya. Sebagian mengatakan maksudnya

mengalahkanku dari segi dalil, karena dia berdalil dengan keburukan

yang ada di antara keduanya.

+ti q* ;k 1 "oi '1fu I ,',lA loio berkata, "Tidak

mendatangkan mudharat bagimu untuk tidak menyebutkan hadits

Fathimah'). Maksudnya, karena tidak ada dalil di dalamnya untuk

memindahkan perempuan yang ditalak dari rumahnya tanpa sebab.
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'* * o,e q ,fiJt ii.LtlV Sut luor.an bin At Hakam

berkata, "Jika ada keburukan padamu"). Maksudnya, jika
menurutmu Fathimah keluar dari rumahnya karena keburukan yang

terjadi di antara keduanya dan kerabat-kerabat suaminya, maka sebab

tersebut didapatkan dalam kejadian ini. Oleh karena itu, dia berkata,
"Maka cukup bagimu keburukan yang ada di antara keduanya". Ini
merupakan pendapat Marwan yang meralat penolakannya terhadap

berita Fathimah. Pada awalnya, dia mengingkari hal itu atas Fathimah

binti Qais sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i dari S1,u'aib da.'ir Az-
Zuhi, "Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan menjatuhkan

talak selamanya kepada anak perempuan Sa'id bin Zaid, sedangkan

ibunya adalah Hazmah binti Qais, maka bibinya memerintahkan
kepadanya, yakni Fathimah binti Qais untuk berpindah tempat. Hal itu
didengar oleh Marwan dan dia mengingkarinya, lalu dia menyebutkan
bahwa dikabarkan kepadanya oleh bibinya sesungguhnya Rasulullah
SAW memberi fatwa kepadanya demikian. Marwan mengirimkan

Qabishah bin Dzu'aib kepada Fathimah untuk bertanya hal itu
kepadanya dan dia pun menyebutkannya."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar dan Az-Zuhri tanpa

mengutip keterangan di bagian awalnya disertai tambahan, "Marwan

berkata, 'Hadits ini tidak didengar kecuali dari seorang perempuan,

maka kami akan mengambil dengan penuh kepercayaan yang kami
dapatkan orang-orang juga seperti itu'." Pada bab berikut akan

disebutkan jalur hadits tersebut. Seakan-akan pada walanya Marwan
mengingkari secara mutlak perempuan yang dicerai keluar dari
rumahnya, tetapi kemudian dia meralat pendapatnya dan

membolehkan dengan syarat adanya perkara lain yang mengharuskan
keluar dari rumah, seperti yang akan disebutkan.

Hadits kedua di bab ini disebutkan Imam Bukhari dari
Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari
Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah. Dalam
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riwayat-riwayat yang sampai kepada kami melalui Al Farabri

disebutkan dengan redaksi Muhammad bin Basysyar. Demikian juga

diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Abdil Karim dari Bundar, yaitu

Muhammad bin Basysyar. Al Mizzi berkata dalam kitab Al Athraf,
"Imam Bukhari meriwayatkamya dari Muhammad 

-tanpa
menyebutkan nasab- dan dia adalah Muhammad bin Basysyar.

Demikian nasabnya disebutkan Abu Mas'ud." Saya katakan, saya

tidak melihat penyebutannya tanpa disertai nasab, kecuali dalam

riwayat An-Nasafi dari Al Bukhari. Seakan-akan demikian juga yang

tercantum dalam Al Athraf karya Khalaf, dan dari sanalah AlMizzi
menukil. Saya tidak sempat menyitir masalah ini dalam mukaddimah,

karena berpatokan dengan riwayat-riwayat yang sampai kepada kami
hingga Al Farabri.

*'tjj3 r ,q5 e $,.r,- rilr #tl ,r+til,6 'U6 u,b c
(Dari Aisyah sesungguhnya dia berkata, "Ada apa dengan Fathimah?
Tidakkah dia bertah,va kepada Allah? " Yalcni tentang perkataannya,
"Tidak ada tempat tinggal dan tidak ada naftnh',1 ??l* ltwlVat
Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan, l.16 f ti oi ? ry6,6
(Tidak ada kebaikan bagi Fathimah untuk menyebutkan ini). Seakan-

akan dia mengisyaratkan bahwa sebab pemberian izin untuk berpindah

bagi Fathimah adalah yang disebutkan pada hadits sebelumnya. Hai
ini dikuatkan oleh riwayat An-Nasa'i dari Maimun bin Mihran, dia
berkata, "Aku datang ke Madinah dan berkata kepada Sa'id bin Al
Musayyab, 'Sesungguhnya Fathimah binti Qais diceraikan dan dia

keluar dari rumahnya'. Dia berkata, 'Sungguh ia adalah sunnah'." Abu

Daud meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, #t :n'C'4t oS trly

(s esungguhnya yang d emikian itu dis eb abkan keburukan akhl ak) .

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Amr bin Abbas,

dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari

bapaknya, dari Urwah bin Az-Zlbair, dari Aisyah. Sufyan yang

dimaksud adalah Ats-Tsauri.
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fit -rr; Ji'*; li ,^:s.t|,'rl'riA (trwah berkata kepada

Aisyah, "Tidakkah engkau melihatfulanah binti Al Hakam? '). Urwah
yang dimaksud adalah Ibnu Az-Zubair. Penyebutan nasab perempuan

ini dikaitkan kepada kakeknya dan dia adalah binti Abdunahman bin
Al Hakam seperti pada jalur yang pertama.

"4,b 6'nr,i* (Dia berkata, "sangat buruk apa yang dia

lakukan".). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 'ma shana'a'
(menggunakan kata kerja jenis laki-laki). Maksudnya, apa yang

dilakukan suaminya yang memberinya peluang dalam hal itu, atau apa

yang dilakukan oleh bapaknya yang menyetujui tindakkannya. Oleh
karena itu, Aisyah mengirim utusan kepada Marwan sebagai paman

perempuan tersebut, dan saat itu sebagai pemegang kekuasaan, agar

mengembalikannya ke rumah tempat dia ditalak.

zi}lt j:j # 'li (Apakah engkau belum mendengar

perkataan Fathimah?). Kemungkinan subjek kata "berkata" di sini
adalah Urwah.

g.- t ti i; e 'p t4) 'd 'r!t. or ,Li6 (Dia berkata,

"Ketahuilah sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya dalam

menyebutkan hadits ini"). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur
Hisyam bin Urwah dari bapaknya disebutkan, "Yahya bin Sa'id Al
Ash menikahi anak perempuan Abdurrahman bin Al Hakam, lalu dia

menceraikannya dan mengeluarkannya dari rumah. Aku datang

kepada Aisyah dan mengabarkan hal itu kepadanya, maka dia berkata,
'Apakah bagi Fathimah kebaikan untuk menyebutkan hadits ini?'."
Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada apa terdahulu, dan bahwa

seseorang tidak patut menyebutkan sesuatu yang dapat melecehkan

dirinya.

'ot tjtti '#r'l,.:;l &tb c1;tb ,yri * lq C ;(1t gri j;.r':ti;

*v ht {* 'r4, q ',p'rt q+ Wv ,* ;)+t f , pA g Us 
^;y'6
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&: (Ibnu Abi Az-Zinad menambahkan dari bapahtya, "Aisyah

mencela dengan keras dan berkata, 'Sesungguhnya Fathimah berada

di tempat yang menalrutkan sehingga dikhawatirkan keamanan

dirinya, oleh karena itu Nabi SAW memberi keringanan kepadanya).

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang maushul dari Ibnu
Wahab, dari Abdunahman bin Abi Az-Zinad, "sungguh dia mencela.

dan ditambahkan "Yakni Fathimah binti Qais." Kata wahsy

(menakutkan) berarti tempat kosong yang tidak ada teman di sana.

Riwayat Ibnu Abi Az-Zinad ini memiliki pendukung dari riwayat Abu

Usamah dari Hisyam bin Urwah, tetapi dia berkata, "Dari bapaknya,

dari Fathimah binti Qais, dia berkata: Aku berkat a, \ir'ilbl it'lt ,t U"

U:j;;i 6:-;6 ,'rp ;*" i,( Ueb 61j * (wahai Rasutuuah,

sesungguhnya suamilru menjatuhknn talak tiga kepadaku, dan alat

talafi jika ada orang yang masuk secara pal<sa ke tempatku', maka

Nabi memerintahkannya untuk pindah, lalau dia pun pindah).

Imam Bukhari menyimpulkan judul bab dari seluruh peristiwa

kisah Fathimah, lalu mengaitkan bolehnya perempuan yang dicerai

untuk pindah dari rumahnya dengan salah satu dari dua hal, yaitu takut
jika terjadi sesuatu atas diri si perempuan, atau si perempuan

mengatakan sesuatu yang buruk terhadap keluarga suami yang

menceraikannya. Dia tidak melihat pertentangan antara dua perkara

ini dalam kisah Fathimah, sebab kemungkinan keduanya te{adi
bersamaan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan dua

sebab pada judul bab, tetapi dia hanya menyebutkan satu sebab saja.

Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada yang satunya, baik karena

disebutkan pada riwayat yang tidak memenuhi kriterianya, atau

mungkin jika kekhawatiran si perempuan ditimpa keburukan

mengharuskan dia keluar dari rumah mantan suaminya. Demikian

juga jika kekhawatiran akan keburukan yang ditimbulkan oleh si

perempuan. Bahkan barangkali ini yang lebih utama untuk
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membolehkannya keluar. Ketika makna illat yang lain benar, maka

digabungkannya ke dalam judul bab." Namun, hal itu ditanggapi

bahwa sebagian jalur hadits yang hanya menyebutkan sebagian

persoalan tidak mencegah diterimanya persoalan lain yang dimuat

oleh jalur lain selama jalurnya shahih.

Tidak ada halangan bila inti pengaduannya adalah tentang

nafkah, lalu bertepatan dengan itu timbul tanda-tanda dia akan berbuat

buruk terhadap keluarga mantan suaminya akibat nafkah tersebut, dan

Nabi SAW mengetahui tanda-tanda ini dan mengkhawatirkannya jika
tetap berada di tempat itu niscaya mereka meninggalkannya tanpa

teman, maka Nabi memerintahkannya untuk pindah.

Saya katakan, barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan sebab

yang kedua kepada apa yang disebutkannya pada bab terdahulu

tentang perkataan Marwan kepada Aisyah, "Jika ada keburukan

bagimu", karena ini menjadi isyarat bahwa penyebab perempuan itu
tidak diperintah tetap tinggal di rumah mantan suaminya adalah

keburukan yang terjadi antara dia dengan keluarga suaminya".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Redaksi hadits berkonsekuensi

bahwa latar belakang hukum adalah si perempuan berselisih dengan

wakil mantan suaminya, disebabkan minimnya jumlah tunjangan yang

diberikan, dan ketika wakil mantan suaminya berkata kepadanya,

'Tidak ada nafkah bagimu', maka dia bertanya kepada Nabi SAW,
dan Nabi menjawab 'Tidak ada naftah bagtnya dan tidak ada tempat

tinggal'. Dengan demikian, latar belakang hukum itu lebih
dikarenakan oleh perselisihan, bukan disebabkan oleh kekhawatiran

atas diri si perempuan, ataupun keburukan perkataan. Jika ada dalil
yang lebih kuat dari makna zhahir ini, maka harus diamalkan."

Saya katakan, dalam semua jalur hadits tersebut menyebutkan

bahwa perbedaan yang terjadi berkenaan dengan masalah nafkah.

Kemudian terjadi perbedaan riwayat, sebagiannya menyebutkan

bahwa beliau bersabda, *Tidak ada naJkah bagimu dan tidak ada
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tempat tinggal." Sebagian lagi menyebutkan bahwa ketika beliau

bersabda kepadanya, "Tidak ada naftah bagimu", maka perempuan

itu minta izin kepada beliau untuk pindah, lalu dia diizinkan. Semua

ini terdapat dalam Shahih Muslim. Apabila semua redaksi hadits

tersbut disatukan dari semua jalurnya, maka dapat disimpulkan bahwa

penyebab perempuan itu minta izin untuk pindah adalah kekhawatiran

atas keburukan yang menimpa dirinya dan kekhawatiran atas

keburukan yang ditimbulkannya. Dengan demikian kewajiban

memberi tempat tinggal tidak gugur dengan sendirinya, tetapi gugur

karena sebab yang disebutkan. Hanya saja patut diketahui, Fathimah

binti Qais menegaskan tentang gugurnya hak tempat tinggal dan

nafl<ah bagi perempuan yang ditalak ba'in (tidak bisa rujuk lagi) dan

dia berdalil untuk menguatkan pandangannya itu (seperti akan

disebutkan). Oleh karena itu, Aisyah mengingkarinya.

Catatan

Abu Muhammad bin Hazrn mengritik riwayat Ibnu Abi Az-

Z;mad yanrg mu'allaq dan berkata, "Abdurrahman bin Abi Az-Zinad

sangat lematr" lalu dia mengklaim riwayafirya ini batil, tetapi hal itu

ditanggapi bahwa periwayat tersebut masih diperselisihkan. Mereka

yang mengritiknya tidak menyebutkan alasan mengapa riwayahrya

ditinggalkan apalagr alasan yang menunjukkan kebatilannya. Yahya

bin Ma'in justru menegaskan bahwa dia merupakan orang yang paling

akurat dalam menukil riwayat Hisyam bin Urwah, sementara ini
adalah riwayatnya dari Hisyam. Alangkah bahagia, cermat, dan baik

sikap Imam Bukhari dalam bidang hadits dan fikih.

Para ulama salaf berselisih tentang nafkatr perempuan yang

ditalak ba'in (tzlak yang tidak bisa dirujuk) dan demikian juga tempat

tinggalnya. Jumhur berkata, "Tidak ada nafkah baginya, tetapi dia

berhak mendapatkan tempat tinggal". Untuk menetapkan adanya hak

terrpat tinggal, mereka berdalil de,ngan firman Allah dalam surah Ath-
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Thalaaq ayat 6, €*)'U'8- * b'$#i ftempatkanlah mereka

[para isteriJ di mana kamu bertempat tinggal menurut

kemampuanmu). Mereka berhujjah tentang gugurnya hak nafkah

dengan makna implisit firman Allah, ,"',* tbit ,F ,tlli j;'011
a tio."CJ; 't,F- 

@an jika mereka [isteri-isteri yang sudah ditalak] ilu

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka naJkahnya hingga

mereka bersalin). Maknanya, selain yang hamil tidak ada nafkah

baginya, karena jika ada nafkah, maka tidak ada faidah

pengkhususannya. Redaksi ayat itu memberikan pemahaman bahwa ia

berkenaan dengan perempuan yang tidak bisa dirujuk lagi, sebab

nafkah bagi perempuan yang ditalak dan masih bisa dirujuk adalah

wajib, meskipun tidak dalam keadaan hamil.

Sementara Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat

bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan itu sesuai

makna zhahir hadits Fathimah binti Qais. Mereka membantah jika

ayat pertama mencakup perempuan yang ditalak ba'in. Sementara

Fathimah binti Qais -pelaku 
kisah itu- berdalil kepada Marwan

ketika sampai kepadanya pengingkarannya, dia berkata, "Antara aku

dan kamu Kitab Allah. Allah berfirman, -l:i Ji e:; b U:iF t
t;i US'fi.'oiJ" $angan kamu keluarknn perempuan-perempuan itu

dari rumah-rumah mereka 
-hingga 

firman-Nya- mengadakan

sesudah itu suatu hal yang baru). " Dia berkata, "Ini bagi perempuan

yang masih bisa dirujuk, lalu urusan apa yang dapat drjadikan sesudah

talak tiga? Jika tidak ada nafkah dan dia tidak dalam keadaan hamil,

maka atas dasar apa kalian menahannya?"

Pandangan Fathimah bahwa maksud firman
. o, t. o t&J OJ*r

trii 'U,r (Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru) adalah

rujuk, telah disetujui Qatadah, Al Hasan, As-Sudi, dan Adh-Dhahak,

sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dari mereka, dan dia tidak

menukil dari seorang pun di antara mereka pernyataan yang
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menyelisihinya. Hanya saja dia meriwayatkan bahwa yang dimaksud

dengan 'urusar' pada ayat itu adalah penghapusan, atau

pengkhususan, atau sepertinya yang datang dari Allah, maka tidak

terbatas pada urusan rujuk.

Adapun riwayat yang dikutip Imam Ahmad dari jalur Asy-

Sya'bi dari Fathimah di bagian akhir haditsnya yang marfu'

disebutkan, &:jt W- d. zt;hrj ;!i,St t*i1 (sesungguhnya tempat

tinggal dan naftah adalah untuk siapa yang memiliki hak rujuk),

maka kebanyakan riwayat hanya sampai kepada Fathimah. Sementara

.,{.1 Khathib menjelaskan bahwa Mujalid bin Sa'id menyendiri dalam

menisbatkannya langsung kepada Rasulullah SAW. Dia adalah

periwayat yang lemah. Siapa yang memasukkan lafazh itu pada

redaksi hadits -selain riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi- maka dia telah

menyisipkan perkataan periwayat dalam hadits. Benar apa yang

dikatakan Al Khathib. Sebagian periwayat dari Asy-Sya'bi mengikuti

Mujalid dalam menisbatkan hadits itu langsung kepada Rasulullah

SAW, tetapi periwayat ini lebih lemah dibanding Mujalid.

Adapun argumentasi Fathimah, "Jika tidak ada nafkah

bagtnya, maka atas dasar apa kalian menahannya?" Sebagian ulama

menjawab bahwa tempat tinggal yang diikuti oleh nafkah adalah

keadaan suami-istri yang mungkin untuk istimta' (bersenang-senang),

dan ini berlaku pada talak raj'i (yang masih bisa rujuk). Adapun

tempat tinggal sesudah talak ba'in, maka ia adalah hak Allah

berdasarkan dalil bahwa apabila suami-istri sepakat untuk

menghilangkan iddah, maka itu tidak gugur, berbeda dengan

perempuan yang ditalak raj'i, hal ini menunjukkan tidak ada

konsekuensi antara tempat tinggal dan nafkah.

Pendapat seperti Fathimah juga merupakan pendapat Imam

Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud, dan pengikut-pengikut mereka.

Sementara ulama Kufah dari kalangan madzhab Hanafi dan selain

mereka berpendapat bahwa perempuan itu berhak mendapatkan
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nafkah dan pakaian. Mereka menjawab ayat tersebut bahwa Allah

hanya mengaitkan nafkah dalam kondisi hamil untuk menujukkan

kewajibannya pada selain kondisi hamil adalah lebih utama, karena

masa kehamilan pada umumnya adalah lama. Pandangan ini dibantah

Ibnu As-Sam'ani dengan menafikan illat tentang lamanya masa

kehamilan bahkan terkadang masa kehamilan lebih singkat dari

selainnya, dan terkadang juga lebih panjang sehingga tidak dikatakan

lebih utama. Disamping itu, menganalogrkan perempuan yang tidak

hamil kepada perempuan yang hamil dianggap rusak, karena

mengandung pembatalan terhadap sesuatu yang disebutkan dalam

nash Al Qur'an dan Sunnah.

Mengenai perkataan sebagian mereka, "Sesungguhnya hadits

Fathimah diingkari oleh ulama Salaf sebagaimana disebutkan dari

perkataan Aisyah RA dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari jalur

Abu Ishaq: Aku bersama Al Aswad bin Yazid di masjid, Asy-Sya'bi
menceritakan hadits Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW tidak

memberikan tempat tinggal dan nafkah kepadanya, maka Al Aswad

mengambil segenggam kerikil, lalu melemparinya seraya berkata,

'Celakalah engkau karena menceritakan hal ini? Umar berkata: Kita
tidak meninggalkan kitab Tuhan kita dan Sunnah Nabi kita, hanya

karena perkataan seseorang yang kita tidak tahu mungkin dia hafal

atau lupa. Allah berfirman, "Jangan keluarkan mereka dari rumah-

rumah mereka." Jawabannya bahwa Imam Ad-Daruquthni berkata,

"Perkataannyapada hadits Umar 'dan sunnah nabi kita' tidak akurat,

adapun yang akurat adalah 'kita tidak meninggalkan kitab Tuhan kita'
seakan-akan yang mendorong adalatr bahwa kebanyakan riwayat tidak

menyebutkan tambahan ini, tetapi hal itu tidak menolak riwayat yang

menyebutkan tentang nafkah. Barangkali Umar memaksudkan dengan

sunnah Nabi SAW adalatr apa yang ditunjukkan oleh hukum-hukum

tentang mengikuti kitab Allah, bukan berarti dia memaksudkan

sunnah secara khusus." Sungguh kebenaran keluar dari lisan Umar

karena perkataannya, "Kita tidak tatru apakah dia hafal atau lupa."
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Sementara telah nampak pembenarannya, dimana perempuan itu
membuat pernyataan mutlak pada tempat yang memiliki batasan, atau

membuat pernyataan umum pada tempat yang khusus, sebagaimana

yang telah dijelaskan. Di samping itu, dalam perkataan Umar tidak

ada pemyataan yang mengindikasikan kewajiban nafkah, bahkan dia

hanya mengingkari gugurnya hak tempat tinggal.

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa pada

sebagian jalur hadits Umar disebutkan. "Bagi perempuan yang ditalak

tiga memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Namun, hal ini ditolak oleh Ibnu As-Sam'ani bahwa yang demikian

berasal dari perkataan sebagian orang-orang yang tidak teliti dan tidak

boleh meriwayatkannya. Imam Ahmad mengingkari jika pendapat itu
dinukil dari Umar. Barangkali dia maksudkan apa yang disebutkan

dari jalur Ibrahim An-Nakha'i dari IJmar, sebab Ibratrim tidak

bertemu dengan Umar. Ath-Thahawi berusaha mengukuhkan

madzhabnya seraya berkata, "Fathimah menyelisihi sunnah Rasulullah

SAW, karena Umar meriwayatkan apa yang menyelisihi riwayatnya.

Makna yang diingkari Umar telatr keluar dengan benar, dan hadits

Fathimah menjadi batal dan tidak wajib diamalkan." Dasar tentang

penyelisihan terhadap riwayat Umar yang dia sebutkan adalah bahwa

dia meriwayatkan dari jalur Ibratrim An-Nakha'i, dari Umar dia

berkata, iiifq ;!;lr ,1s ,J* P, * Xr' ,,t1, ), l?; 
"*; 6nnu

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Baginya tempat tinggal dan

natkah"), tetapi hadits ini munqathi' (terputus) dan tidak bisa

dijadikan dalil.
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42. P er empuan yan g Ditalak jika Dikh awatirkan Keaman annya

Terganggu di Tempat Suaminya, atau Dia Mengucapkan
Perkataan yang Buruk terhadap Keluarganya.

bK(akc
5327-5328. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, "Sesungguhnya

Aisyah mengingkari yang demikian terhadap Fathimah".

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan yang ditalak jika dikhawatirkan

keamanannya terganggu di tempat suaminya, atau dia mengucapkan

perkataan yang buruk terhadap keluarganya). Dalam riwayat AI
Kasymihani disebutkan *i dt Qerhadap keluarga suaminya). Kata

iqtifuaam artinya menyerang atau mendesak seseorang tanpa izin.

Sedangkan al badzaa' adalatr perkataan yang kotor. lmam Bukhari

meriwayatkan hadits pada bab ini dari Hibban, dari Abdullah, dari

Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyatr RA. Hibban
yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud, sedangkan Abdullah adalah Ibnul

Mubarak.

z-itb iri (Sesungguhnya Aisyah

mengingkari yang demikian itu terhadap Fathimah). Demikian dia

sebutkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab secara ringkas. lmam

Muslim meriwayatkan dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab,

bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya,

Fathimah binti Qais mengabarkan kepadanya, dia datang kepada

Rasulullah SAW meminta fatura tentang dirinya yang keluar dari

rumah suaminya, maka beliau memerintahkannya untuk pindatr ke

tempat Ibnu Ummi Maktum yang buta. Namun, Marwan tidak mau

membenarkan keluarnya perempuan yang ditalak dari rumah
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suaminya. Urwah berkata, "Sesungguhnya Aisyah mengingkari yang

demikian itu terhadap Fathimah binti Qais".

43. Firman Allah, "Mereka tidak boleh Menyembunyikan Apa yang

Diciptakan Allah dalam Ruhimnya." (Qs. Al Baqarah l2l:228)
berupa Haid dan Kehamilan.

^4\'\t ,* ir Jyr;rri il:Uu r.i- h' ,tr: a:s.e f i;\t f
,s:-p ,Qiw 1* W.V 76 'b'^* 

ti\,11i1-',s1t *j ))L

i,Ss .e 
'Uu 

trJr U e:bi ;3i ,tfura 91 -eL \i-I i \?

.tiy 6;3v

5329. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika
Rasulullah SAW ingin berangkat, ternyata Shafiyah di depan pintu
kemahnya dalam keadaan sedih, maka beliau SAW bersabda, "Aqraa
atau fualqao', ,unggrh engkau menghalangi kami apakah engkau

thawaf ifudhah pada hari Nahr (latrban)?" Dia berkata, "Benar."

Beliau bersabda, " B erangkatlah j ika demikian. "

Keteranean Hadits:

(Bab firman Allah, "Mereka tidak boleh menyembunyikan apa

yang diciptakan Allah dalam rahimnya" berupa haid dan kehamilan).

Demikian disebutkan oleh mayoritas periwayat, dan ini adalah

penafsir dari Mujahid. Sementara Abu Dzar memisahkan kata

I Kata 'aqraa berarti Allah melukaimu. Ini adalah ungkpan yang biasa dikatakan
orang Arab dan tidak dimaksudkan arti yang sebenarnya. Sedangkan fualqaa
adalah kiasan bahwa dia telah memasulkan kepada keluarganya -ed.
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arfuaamihinna (rahimnya) dengan kata min (dari) dengan tanda kutip

sebagai isyarat bahwa ia adalah penafsiran bukan bagian Al Qur'an.
Namun, katamin tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Ath-Thabari meriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa

maksud 'apa yang disembunyikan' adalah haid. Lalu dia mengutip

pula dari kelompok lain bahwa yang dimaksud adalah kehamilan.

Sementara dari Mujatrid dinukil keduanya sekaligus. Maksud ayat

tersebut adalah, ketika urusan iddah berkaitan dengan haid dan suci

dari haid, dan hal itu pada umumnya hanya diketahui pihak

perempuan, maka perempuan dijadikan sebagai pemegang amanah

dalam urusan tersebut. Ismail Al Qadhi berkata, "Ayat itu
menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah dipercaya

mengenai rahimnya dalam hal kehamilan dan haid, kecuali ditemukan

bukti yang menunjukkan kedustaannya."

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab Al Mustadrak dari hadits

Ubai bin Ka'ab, V? ,)" '-:ir aip'oi {u'\i n tsl \esungguhnya

termasuk amanah oaoUt, perempuan diserahi kepercayaan terhadap

kemaluannya). Demikian dia meriwayatkannya dengan sanad yang

mauquf dalam tafsir surah Al A\zaab dan para periwayatnya

tergolong periwayat kitab Shahih. Penlelasan tentang maksimal dan

minimal lama haid telah disebutkan pada pembahasan tentang haid.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang sabda Nabi

SAW kepada Shafiyah tatkala dia haid pada hari-hari Mina, "Sungguh

engknu menghalangi kami" sebagaimana yang dijelaskan pada

pembahasan tentang haji. Al Muhallab berkata, "Di sini terdapat dalil
yang mengharuskan unfuk menerima perkataan perempuan yang

berkenaan dengan haid, sebab Nabi SAW ingin mengakhirkan safar

dan menahan orang-orang bersamanya karena haidnya Shafiyah, dan

beliau tidak mencari pembenaran perkataan Shafiyah dalam hal itu
serta tidak mendustakannya." Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika
Nabi SAW hendak mengaitkan hukum pengakhiran safar dengan
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perkataan Shafiyah bahwa dirinya haid, maka disimpulkan darinya

bahwa hukum itu dikenakan juga kepada suami. Dengan demikian,

pengakuan seorang perempuan dibenarkan dalam hal haid dan

kehamilan untuk pertimbangan suami melakukan rujuk atau gugumya

hak itu darinya, dan dikaitkannya kehamilan kepadanya.

44."Dan Suami-Suaminya Lebih Berhak Merujukinya" (Qs. Al
Baqarah l2l:228) dalam Masa Menanti itu (Iddah). Dan

Bagaimana Rujuk terhadap Perempuan jika Ditalak Satu atau
Dua, dan Firman Allah, (Maka Janganlah Kamu [Para WaliJ

Menghalangi Mereku" (Qs. Al Baqarah [2lz 232)

W t1Ah",:rri"Jt:, e\: : Jn o;Jt ir
5330. Dari Al Hasan, dia berkata, "Ma'qil menikatrkan saudara

perempuannya, lalu ditalak oleh suaminya dengan talak satu."

,y;';: Al ut< :e ,t J* Li 0;)t e* i;rs V
' o ,; . l: ,. F. o ..'-?, .'.

d .W',# ,$L;7 ,Vu -,.>-.;o,,,t 
u^-

W fi. ia ^fu-'7 
rAL'116" pj W

.i':!t 11 Aei{a)6W1'#;dr Fiit s{e?rt )iG
;t;f*,tj ,:oiJt'!? ,p?i *, *'?tt & yt Jr-,, iati

I'itr
5331. Dari Qatadah, Al Hasan menceritakan kepada kami,

Sesungguhnya saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diperistrikan

seorang laki-laki, lalu diceraikannya. Kemudian dia membiarkan

perempuan itu hingga selesai masa iddah-nya. Setelah itu, dia

a -t, O, t .
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meminangnya. Maka rasa gengsi Ma'qil bangkit karena hal itu. Dia
berkata, "Dia membiarkan perempuan itu sementara dia mampu untuk
rujuk, kemudian dia meminangnya." Dia pun menghalangi antara laki-
laki itu dan saudarinya, maka Allah menurunkan "Apabila kamu
mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu
(para wali) menghalangi merekn..." hingga akhir ayat. Rasulullah
SAW memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Akhirnya,
dia meninggalkan gengsinya dan tunduk kepada perintah Allah.

e3'; ;r;t 4t t;i:, \t o,, ,-,tlit ; ';" 
e/.1 ri eu ?

Vt; oi i-') *ht ,-k it J;, ili; ,i'-rr:;,tt^t ;:,G
,. ,.1 o t a! .,.1 :..,. ,,., < o! .ti z t. ,..,. c t tt,.r- kI+^J t' L6ft ab> a:rb'jbn; i |M p t*<.*;- ;

\l ,F'", ';k 'e Ai4t ,iitLi- oi ;tri'op ct4ii 'a;&:
rig ar * ot{: .i,lt ,;'dbi tf ir ;i C'iit:ry l7iJ-
',rlL "{? 're wc ,iL 6 'oy,grt-tr ju ll:;'*',y,-
U.t Js'e6 ,i* ,+iIr ,f ;:* * tt-a .!; t \:)!< &
.t'+, d7i & *L \t * CtLp ;r*1, "ri ;:;'*ru'j,#

5332. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar bin Khaththab RA
menjatuhkan talak satu kepada istrinya yang sedang haid. Rasulullah
SAW memerintahkannya rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian
menahannya hingga suci, kemudian haid di sisinya satu haid yang
lain, kemudian menangguhkannya hingga suci dari haidnya. Lalu jika
dia ingin mentalaknya maka hendaklah dia mentalaknya ketika suci
sebelum dia melakukan hubungan intim dengannya. Itulah iddah yang
Allah memerintahkan untuk mentalak perempuan pada masa itu.
Adapun Abdullah jika ditanya tentang itu, dia berkata kepada salah
seorang dari mereka, "Jika engkau menjatuhkan talak tiga kepadanya,
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maka telah haram bagimu hingga dia menikahi suami selain engkau."

Periwayat selainnya memberi tambahan dari Al-Laits, 'Nafi'
menceritakan kepadaku, Ibnu Umar berkata, 'Sekiranya engkau

mentalak satu kali atau dua kali, karena sesungguhnya Nabi SAW
memerintahkanku demiki an' . "

@'
(Bab "Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya" dalam

Masa Menanti itu (Iddah). Dan bagaimana rujuk kepada perempuan
jika ditalak satu atau dua, dan firman Allah, *Maka janganlah knmu

[Para WaliJ menghalangi mereka".). Demikian disebutkan oleh

kebanyakan periwayat. Adapun Abu Dzar memisahkan antara kalimat
"Rujuk kepada mereka" dengan kalimat "dalam masa iddah" dengan

tanda kutip sebagai isyarat bahwa yang dimaksud dengan perempuan

yang mantan suaminya lebih berhak rujuk kepadanya adalatr

perempuan yang berada dalam masa iddatr. Ini adalah pendapat

Mujahid dan sekelompok ahli tafsir. Adapun kalimat "jangan
menghalangi mereka" tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits.

Pertama, hadits Ma'qil bin Yasar tentang pernikahan saudara

perempuannya. Imam Bukhari meriwayatkannya melalui dua jalur.

Adapun perkataannya pada jalur pertama, "Muhammad menceritakan

kepadaku", demikian disebutkan oleh semua periwayat tanpa nasab,

dan yang dimaksud adalatr Ibnu Salam. Abdul Wahab, guru

Muhammad adalatr Ibnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi, dan Yunus adalah

Ibnu Ubaid Al Bashri. Jalur kedua dari Sa'id bin Abi Arubah, dari

Qatadah. Dia berkata dalam riwayatnya, "Al Hasan menceritakan

kepada kami bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diperistri

seorang laki-laki..." Dia berkata dalam riwayat Yunus dari Al Hasan,

"Ma' qil menikahkan saudara perempuannya."
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Hadits ini telah disebutkan bersama penjelasannya pada bab

"Tidak Ada Nikah, kecuali dengan Adanya Wali" pada pembahasan

tentang nikah. Saya telah jelaskan di tempat itu mereka yang

mengutipnya melalui sanad yang maushul dan mursal. Begitu pula
disebutkan pada tafsir surah Al Baqarah dengan sanad yang maushul
dan mursal.

Kata fahamiya sama dengan pola kata 'alima. Kata anafan
artinya meninggalkan perbuatan, karena marah dan gengsi. Adapun
kalimat 'wastaqaada li amrillaah' artinya; dia memberikan
ketundukannya kepada-Nya. Maksudnya, taat dan komitmen. Dalam
riwayat Al Kasymihani disebutkan wastaraada yang berasal dari kata
raud, artinya menuntut. Atau maknanya dia ingin mengembalikannya
dan dia ridha dengan hal itu. Ibnu At-Tin menukil dalam riwayat Al
Qabisi dengan kata wastaqaadda,lalu dia menolaknya dengan alasan
pola kata mufoa'alah tidak bisa berkumpul dengan huruf sin dari pola
kata istif'aal.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar tentang talak bagi
perempuan yang sedang haid. Penjelasannya sudah dipaparkan secara

lengkap di bagian awal pembahasan tentang talak. Kalimat
"ditambahkan oleh selainnya dari Al-Laits" sudah dijelaskan pada
awal pembahasan tentang talak juga ketika disebutkan, ,.Al-Laits

berkata...." Di tempat itu disebutkan nama periwayat lain yang
dimaksud.

Ibnu Baththal berkata yang ringkasnya, "Rujuk te{adi itu ada

dua macam. Mungkin te{adi pada masa iddah dan inilah yang
disebutkan dalam hadits Ibnu LJmar, karena Nabi SAW
memerintahkannya untuk rujuk dan tidak disebutkan harus ada akad
baru. Atau terjadi sesudah masa iddah, dan inilah yang disebutkan
dalam hadits Ma'qil." Para ulama sepakat bahwa orang yang merdeka
jika mentalak istri yang merdeka sesudah dukhul dengan talak satu
atau talak dua, maka dia yang lebih berhak untuk rujuk meskipun
perempuan itu tidak suka. Jika dia tidak rujuk hingga masa iddah
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berakhir maka perempuan itu sama dengan perempuan lainnya. Tidak

halal baginya, kecuali dengan akad nikatr baru.

Kemudian para ulama salaf berselisih tentang seseorang

dianggap rujuk. Al Auza'i berkata, "Jika dia melakukan hubungan

intim dengan istrinya, maka dia telatr rujuk". Pemyataan serupa

disebutkan dari sebagian tabi'in dan ini yang dikatakan Malik dan

Ishaq dengan syarat dia meniatkannya sebagai rujuk. Para ulama

Kufah berpendapat seperti Al Auza'i, tetapi mereka menambahkan,

"Kalau dia menyentuh istrinya dengan syahwat atau melihat kepada

kernaluannya dengan syahwat (maka dianggap rujuk pula)." Imam

Syaf i berkata, "Seseorang tidak dianggap rujuk kecuali jika

diucapkan." Di atas perselisihan inilah dibangun pendapat tentang

boleh tidaknya bersetubuh dengan istri yang ditalak.

Dalil Imam Syaf i bahwa talak telah menghapus pernikahan,

dan tandanya yang jelas adalatr halal tidalarya melakukan hubungan

intim, karena halal adalah makna yang membolehkan untuk kembali

kepada nikatr dan mengul*gr, sebagaimana halnya seorang musyrik

dari pasangan suami istri masuk Islam, kemudian disusul oleh yang

satunya pada masa iddah. Begitu pula kehalalan bersetubuh hilang

dengan sebab puasa, ihram, dan haid, kemudian kehalalan itu kembali
jika sebab-sebab ini sudah hilang.

Dalil mereka yang membolehkan adalatr jika nikah telah

terhapus maka laki-laki tidak bisa kembali kepada istri yang

ditalaknya, kecuali dengan akad baru. Begitu pula sahnya khulu'pada
perempuan yang ditalak raj'i dan adanya talak ketiga. Jawabannya,

asal nikah tidak hilang dan yang hilang hanyalah sifatnya. Ibnu As-

Sam'ani berkata, "Adapun yang benar bahwa konsekuensi analogi

mengatakan bahwa apabila talak terjadi maka hilanglah nikah, seperti

halnya pembebasan budak, tetapi syariat menetapkan rujuk pada nikah

dan tidak pada kasus pembebasan budak, sehingga keduanya

berbeda."
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45. Rujuk Kepada Perempuan yang sedang Haid

l.l.c. ., t t 5' c1

,=*: tGr'* ;1',rb :Jt;" ; ut 'CL ;, U ;;-'*
i qt; oi :1 ,Js':r13 * h, ,k d,'* J:u |;a,e
';;'o1,U"iri :)s rg*\h\t .\",:5 ,Lji . q,V ,13', iL:"

.6*,-,lt

5333. Dari Yunus bin Jubair, aku bertanya kepada Ibnu Umar,
lalu dia berkata, "Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid,
lalu Umar bertanya kepada Nabi sAw dan beliau bersabda,
'Perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya kemudian mentalaknya
ketika menghadapi iddahnya'." Aku berkata, ..Apakah dihitung
dengan talak tersebut?" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia
tidak mampu atau berlagak bodoh?"

Keterangan:

(Bab rujuk terhadap perempuan yang sedang haid).
Disebutkan hadits Ibnu umar yang mendukung judul bab, yang sudah
dijelaskan di bagian awal pembahasan tentang talak.

46. Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya tidak Berhias
selama Empat Bulan Sepuluh Hari.

Az-Zuhi berkata,

kecil boleh mendekati

terhadapnya."

'.*st #t a7';ti ,s'i,l :t61'1t Su1

"Aku tidak berpendapat batrwa r"r.*pu*
wangi-wangian karena berlaku iddah

i"4t tQ; o\
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Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin
Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Humaid bin Naft', dai Zainab,

anak perempuan Abu Salamah, sesungguhnya dia mengabarkan tiga

hadits ini kepadanya:

* *; {r h' * d' c\) + ?f ;" t-j;; : iij du
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5334. Zainabberkata, ",i, masuk kepada Ummu Habibah

(istri Nabi SAW) ketika bapaknya meniggal, yakni Abu Sufyan bin
Harb. Ummu Habibatr minta dibawakan wangi-wangian yang

berwarna kuning 
-khaluq 

atau selainnya- lalu dia mengolesi

seorang perempuan dengan minyak tersebut, kemudian dia pun

mengolesi kedua sisi badannya dan berkata, "Demi Allah, sebenarnya

aku tidak butuh kepada wangi-wangian, hanya saja aku mendengar

Rasulullalr bersabda, *Tidak halal bagi perempuan yang beriman

kepada Allah dan hari akhir untuk tidak berhias (berdulca) terhadap

seorang yang meninggal lebih dari tiga malam (hari), kecuali

terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari'."
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5335. Zainabberkata: Aku masuk kepada ZainabUinti fahsy
ketika saudara laki-lakinya meninggal, maka dia minta dibawakan
minyak wangi dan menyentuhnya, lalu berkata, "Ketahuilah, demi
Allah, aku tidak butuh terhadap wangi-wangian, hanya saja aku
mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi
perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berhias
lebih dari tiga malam, kecuali kepada suami, yaitu empat bulan
sepuluh hari'."

.i,r Jij ;1i?;r -ie
,zl cz ./cl ,.llcgfiW€y,
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5336. Zainab berkata, "Aku mendengar Ummu Salamah

berkata: Seorang perempuan datang kepada Rasulullatr SAW dan

berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku
ditinggal mati oleh suaminya dan matanya sakit, apakah aku boleh

t
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memakaikan celak kepadanya? Rasulullah SAW bersabda, "Tidak"

-dua atau tiga kali, dan setiap kali berkata: 'tidak'-, kemudian

Rasulullah bersabda, "sesungguhnya dia [masa iddahnyal empat

bulan sepuluh hari, sementara salah seorang kamu pada tnasa

Jahiliyah melemparkan kotoran hewan setelah satu tahun".

ULa tJr;jr /1, ;' ,Ar, ,-r'; 6') :'4) ;i :\?Js
7'4'r,a+'a;; G's: W A; $i1r;t'urs :|;)
")i rv'r( )V- a;r+ j'i'J ,Z e ; ,- r+ ,* li aq,
I z , 6 t c u/. t c /{; ;bih L'.X i {oG \l|*rfi G)ii c*. "Grr -;Y
t, U!',b y*'sf *'a *iv t1 rx eLi i ,W. ,,t'-p

6ij* yr'# iJts t,*rffi
5337 . Humaid berkata, "Aku berkata kepada Zainab, "Apakah

arti melemparkan kotoran setelah satu tahun?" Zainab berkata,

"Biasanya seorang perempuan jika ditinggal mati suaminya, dia akan

masuk ke suatu gubuk, memakai pakaiannya yang terburuk, dan tidak

menyentuh minyak wangi hingga berlalu satu tahun. Kemudian
didatangkan kepadanya hewan 

-keledai 
atau kambing atau burung-

lalu dia mengibaskannya, dan sangat sedikit hewan yang dia kibas

kecuali akan mati. Setelah itu dia keluar dan diberikan kotoran hewan,

lalu melemparkannya. Setelah itu, dia pun kembali memakai wangi-

wangian atau lainnya yang dia sukai." Malik ditanya apa arti

'mengibaskannya?' Dia berkata, "Menyapukan ke kulitnya. "

Keterangan Hadits:

(Bab tidak berhias). Kata tuhaddu (meninggalkan berhias

karena berduka) berasal dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf
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(rubaa'i). Boleh juga dibaca tahuddu yang berasal dari kata kerja yang

terdiri dari tiga huruf (tsulaatsi). Hal itu sudah dijelaskan pada bab

"Perempuan tidak Berhias karena Ditinggal Mati Suaminya", pada

pembahasan tentang jenazah. Para ahli bahasa Arab berkata, "Arti

dasar kata ifudaad adalah larangan. Dari sini sehingga penjaga pintu

disebut haddaad, karena dia melarang orang masuk. Hukuman juga

biasa disebfi fuadd, karena bisa mencegah perbuatan maksiat".

Ibnu Durustuwaih berkata, "Makna ifudaad adalah sikap wanita

dalam iddah yang menahan diri berhias dan memakai wangi-wangian

di badannya, serta larangan bagi para peminang untuk meminang

perempuan seperti itu atau berambisi mendapatkannya, sebagaimana

fuadd (hlkuman) mencegah perbuatan maksiat." Al Farra' berkata,

"Besi dinamai fuadiid, karena bisa dijadikan pencegah (pelindung) diri
atau karena tidak mau dibengkokkan. Dari sini juga diambil kata

taftdiid an-nazhr (membatasi pandangan), yakni tidak mengarahkan

pandangan ke berbagai arah." Kata ifudaad diriwayatkan dengan huruf
jim sebagai ganti ha' (ijdaad), seperti disebutkan Al Khaththabi. Dia

berkata, "Diriwayatkan dengan huruf ha' dan jim, tetapi riwayat

dengan huruf ha'lebih masyhur. Jika diriwayatkan dengan huruf jim,
maka diambil dari kata jaddadtu asy-syai'a, artinya aku memotong

sesuatu. Seakan-akan perempuan itu terpotong (terputus) dari

perhiasan." Abu Hatim berkata, "Al Ashma'i mengingkari pelafalan

kata ini menjadi fuaddat. Menurutnya, ia tidak dikenal kecuali ahdat."

Sementara Al Fara' berkata, "Para ulama terdahulu lebih memilih

afrdat, tetapi kata fuaddal lebih banyak digunakan dalam percakapan

orang Arab".

|*at tLialt a,F ol ctl | :U]ljt'lli (Az-Zuhri berkata, "Aku

berpendapat bahwa perempuan yang masih kecil tidak boleh

mendekati wangi-wangian/. Maksudnya, jika dia memiliki suami, lalu

ditinggal mati suaminya. Kalim at,i"tir t4Jb b\ (karena iddah berlaku

baginya), menurut dugaanku berasal darj Imam Bukhari sendiri,
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karena atsar Az-Ztthri dinukil Ibnu Wahab dengan sanad yang

maushul dalam kitab Muwaththa:nya dari Yunus tanpa kalimat ini.

Asalnya dikutip Abdtxrazzaqdari Ma'mar secara ringkas.

Penyebutan alasan ini memberi isyarat bahwa penyebab

dimasukkannya perempuan kecil dalam golongan perempuan baligh

dalam meninggalkan perhiasan, adalah wajibnya iddah bagi masing-

masing mereka menurut kesepakatan. Demikianlah dalil Imam Syaf i.

Dia juga mengemukakan dalil bahwa perempuan yang berada dalam

masa iddah seperti itu diharamkan melalukan akad nikah atau

meminangnya dalam masa iddah. ulama selainnya berdalil dengan

redaksi dalam hadits Ummu Salamah pada bab di atas, "Apakah kami

memakaikan celak kepadanya", karena hal ini menunjukkan bahwa

perempuan itu masih kecil, sebab seandainya dia sudah dewasa,

niscaya akan dikatakan "Apakah dia boleh memakai celak". Namun,

di dalam penetapan dalil ini terdapat hal yang perlu ditinjau kembali'

Mungkin saja makna perkataannya "Apakah kami memakaikan celak

kepadanya", adalah memberi kesempatan dia untuk memakai celak.
,-, .,, i .7A, €,i *'S; fi @ari Zainab binti Abi Salamah). Yakni,

Ibnu Abdil Asad. Dia adalah anak perempuan Ummu Salamah (istri

Nabi SAW) dan termasuk anak tiri Nabi SAW. Menurut Ibnu At-Tin,

Zainab ini tidak memiliki riwayat dari Rasulullah SAW. Namun,

Imam Muslim meriwayatkan haditsnya dengan redaksi, a:;. Op o€

q:: *i *v ht & I' J'b: ;Li (namaku adalah Ba*ah, lalu

Rasulullah SAW memberi nama aht Zainab). Kemudian Imam

Bukhari juga mengutip satu riwayat darinya yang telah disebutkan

pada bagian awal pembahasan tentang sirah nabawiyah.

ui)Ar ,\svl' go 'e?i 6 (Bahwa dia mengabarkan tiga

hadits ini kepadanya). Dua hadits yang pertama telah disebutkan pada

pembahasan tentang jenazah disertai penjelasannya' Demikian juga

pembicaraan tentang perkataannya dalam hadits pertama, "Ketika
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bapaknya meninggal" dan pada hadits kedua "ketika saudara laki-

lakinya meninggal". Pada salah satu kitab Muwaththa' disebutkan

bahwa nama yang meninggal adalah Abdullah. Demikian juga dalam

shahih Ibnu Hibban daijalur Abu Mush'ab. Sementara yang terkenal,

Abdullah bin Jahsy terbunuh pada perang Uhud sebagai syahid, dan

Zainab binti Abu Salamah pada saat itu masih kecil, sehingga

mustahil Abdullah bin Jahsy sudah dukhul dengan Zainab pada masa

itu. Mungkin yang dimaksud adalah Ubaidillah, sebab ketika berita

kematiannya sampai ke Madinah, saat itu Zainab binti Abu Salamah

sudah memasuki usia mumayyr2 (mendekati baligh). Atau mungkin
juga orang yang dimaksud adalah Abu Ahmad bin Jahsy, sebab

namanya adalah Abd, dan dia meninggal pada masa khilafah Umar.

Artinya ada kemungkinan dia meninggal sebelum Zainab. Namun,

kemungkinan ini tidak dapat diterima, karena ada riwayat yang

menyebutkan bahwa dia menghadiri pemakarnan Zainab. Atas dasar

ini, sangat besar kemungkinan te{adi perubahan pada penyebutan

narna, atau mungkin juga orang yang meninggal adalah saudara laki-
laki Zainab binti Jahsy dari ibunya atau dari persusuan.

t.
,b- I (Tidak halal). Ini dijadikan dalil larangan bagi

perempuan untuk meninggalkan perhiasan karena kematian selain

suaminya. Selain itu juga menjadi dalil tentang wajibnya perempuan

meninggalkan perhiasan serta menampakkan duka bila ditinggal mati

suaminya selama waktu yang disebutkan. Namun, pemyataan ini
dianggap musykil, karena pengecualian dalam teks hadits itu
disebutkan setelah penafian, sehingga menunjukkan halalnya berhias

sesudah tiga hari kematian suaminya, bukan sebagai suatu kewajiban.

Namun, hal ini dijawab bahwa kewajiban meninggalkan berhias itu
diambil dari dalil lain, seperti ijma'. Hal ini disanggah kembali,

karena telah disebutkan dari Hasan Al Bashri bahwa hal itu tidak

wajib, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Al Khallal menukil

dengan sanad-nya dari Ahmad dari Husyaim dari Daud dari Asy-
Sya'bi bahwa dia tidak mengenal apayangdisebut ifudaad. Lalu Imam
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Ahmad berkata, "Di Irak tidak ada orang yang paling dalam ilmunya

daripada kedua orang ini (Al Hasan dan Asy-Sya'bi)". Dia berkata,

"Akan tetapi persoalan itu tidak diketahui oleh keduanya".

Sesungguhnya penyelisihan keduanya tidak menjadi cacat dalil di

atas, meskipun hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengklaim

adanya tjma'.

Dalam atsar yang dikutip dari Asy-Sya'bi terdapat bantahan

terhadap Ibnu Al Mundzir yang menafikan perselisihan dalam

masalah ini, kecuali dari Al Hasan. Di samping itu, hadits perempuan

yang mengadukan matanya -hadits ketiga di bab ini- menunjukkan

wajibnya ifudaad. Jika tidak wajib, tentu dilarang untuk berobat yang

jelas termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Argumentasi mereka

yang tidak mewajibkan juga dijawab bahwa redaksi hadits

menunjukkan kewajiban perbuatan itu, sebab semua yang terlarang

jika ada dalil yang membolehkannya, maka dalil itu sendiri menjadi

landasan untuk mewajibkan hal tersebut, seperti halnya khitan,

tambahan ruku' pada shalat khusuf (gerhana), dan yang seperti itu.

11)1 @agi seorang perempuan). Ma/hum (makna implisit)

kata ini dijadikan dasar ulama madzhab Hanafi. Mereka berkata,

"Tidak wajib bagi perempuan yang masih kecil untuk meninggalkan

berhias dan berduka". Namun, jumhur mewajibkannya bagi

perempuan yang masih kecil, sebagaimana dia juga wajib menjalani

iddah. Jumhur menjawab, mengapa hadits itu menggunakan kata

imra'ah (perempuan dewasa), bahwa ia disebutkan menurut keadaan

yang umum. Disamping itu, perempuan yang masih kecil tidak

terkena taklif (beban syariat), maka pada dasarnya pembicaran itu

ditujukan kepada walinya, sebab wali yang mencegah perempuan

yang masih kecil itu untuk melakukan apa yang dilarang dikerjakan

wanita dalam masa iddah. Kemudian termasuk dalam cakupan umum

kata 'imra'aft' (perempuan dewasa), adalah perempuan yang sudah

digauli suaminya atau yang belum, dan perempuan merdeka atau

budak. Perempuan budak mencakup budak yang sebagiannya sudah

486 _ FATHUL BAARI



dibebaskan, atau yang telah mengadakan pcrjanjian untuk menebus

dirinya, atan ummu walad (perempuan budak yang telah melahirkan

anak majikannya) apabila ditinggal mati oleh suaminya, yang bukan

majikannya, sebab dalam hadits itu, perbuatan perempuan yang

meninggalkan berhias dan berduka dikaitkan dengan suami. Pendapat

ini berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi.

grlr 7'irt ilurb'i (Beriman kepada Altah dan hari akhir).Hal

ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi tentang tidak wajibnya

melakukan ifudaad bagi perempuan ahli dzimmah (kafir yang

mendapat perlindungan oleh pemerintah Islam), karena ia dikaitkan

dengan iman. Ini juga yang dikatakan oleh sebagian ulama Maliki dan

Abu Tsaur serta diberi judul bab seperti oleh An-Nasa'i. Jumhur

ulama menjawab bahwa penyebutan 'iman' di sini sebagai

pengukuhan dan penekanan larangan sehingga tidak memiliki makna

implisit, seperti dikatakan "Ini jalan orang-orang muslim", padahal

terkadang dilalui oleh selain muslim. Disamping itu, meninggalkan

berhias bagi perempuan dan menampakkan duka termasuk hak suami.

Ia diikutkan kepada iddah dalam hal pemeliharaan nasab. Dengan

demikian, perempuan kafir masuk dalam hal itu dari segi makna,

sebagaimana orang kafir masuk dalam cakupan hadits yang melarang

seorang muslim menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya.

Meninggalan berhias bagi perempuan dan menampakkan duga karena

ditinggal mati suami merupakan hak pernikahan. oleh karena itu,

serupa dengan hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

As-Subki menukil dalam fatwa-fatwanya dari sebagian ulama

bahwa perempuan Ahli Kitab masuk dalam cakupan kalimat "beriman

kepada Allah dan hari akhir". Namun, As-Subki menolak pendapat ini
seraya menjelaskan kerancuan argumentasinya. An-Nawawi berkata,

"Pernyataan itu dikaitkan dengan sifat 'iman', karena yang memiliki
sifat demikianlah yang mau tunduk kepada syariat." Menurut Ibnu

Daqiq Al Id, pendapat pertama lebih tepat. Dalam salah satu riwayat

madzhab Maliki disebutkan t'ahwa perempuan Ahli Kitab
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{ci: . .'riyyah) yang ditinggal mati suaminya, menjalani masa iddah

sesuai dengan masa suci dari haid. Ibnu Al Arabi berkata, "Ini adalah

perkataan mereka yang bahwa perempuan Ahli Kitab tidak wajib

meninggalkan berhias dan menampakkan duka karena ditinggal mati

suaminya yang muslim."

* ,rb (Atas mayit). Hal ini dijadikan dalil bagi mereka yang

berpendapat, "Perempuan tidak wajib meninggalkan berhias dan

menampakkan duka bila suaminya hilang, karena kematiannya belum

diketahui secara pasti. Berbeda dengan madzhab Maliki.

?) & 11 lXecuali atas [kamatianJ suami). Dari pembatasan

ini disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan berhias

dan menampakkan duka lebih dari tiga hari, karena ditinggal mati

selain suaminya, baik bapak, atau selainnya. Adapun riwayat yang

disebutkan Abu Daud dalam kitab Al Marasil dari riwayat Amr bin

Syu'aib, ,lu!: ^;i E1 e '+i'oi ,f"r\.',.e') *t * io' .r& nlt'oi

$ W ity U Si lt"tungguhnya Nabi SAW memberi keringanan

kepada perempuan untuk meninggalkan berhias dan berduka selama

tujuh hari karena kematian bapalcnya, dan selama tiga hari karena

kematian selainnya). Seandainya riwayat ini shahih, maka bapak tidak

termasuk dalam cakupan umum hadits di atas, tetapi ia adalah hadits

mursal ata;u mu'dhal (tidak menyebutkan dua periwayat berturut-

turut), sebab semua riwayat Amr bin Syu'aib dari tabi'in. Dia tidak

mengutip riwayat dari sahabat kecuali dalam jumlah yang sedikit, dan

itupun hanya dari sebagian sahabat junior. Oleh karena itu, diketaui

kesalahan seorang pensyarah Shahih Bukhari yang mengkritik Abu

Daud ketika menyebutkan riwayat ini dalam kitab Al Marasil.

Pensyarah ini berkata, "Amr bin Syu'aib bukan seorang tabi'in, maka

haditsnya tidak boleh disebutkan dalam kitab Al Marasil (kitab yang

memuat hadits-hadits mursa[)." Namun, kritikan ini tertolak oleh apa

yang telah kami sebutkan. Kemungkinan juga Abu Daud tidak
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mengkhususkan kitabnya itu untuk memuat riwayat-riwayat mursal

tabi'in, sebagaimana hal serupa dinukil dari ulama yang lain.

Hal ini dijadikan dalil bagi pendapat paling shahih dalam

madzhab Syafi'i bahwa perempuan yang ditalak tidak ada kewajiban

untuk meninggalkan berhias. Adapun perempuan yang ditalak raj'i
(bisa dirujuk) berdasarkan ijma' ulama juga tidak wajib. Hanya saja

perbedaan teq'adi pada perempuan yang ditalak ba'in (tidak bisa

dirujuk). Menurut jumhur, tidak ada ketetapan untuk meninggalkan

berhias. Adapun menurut ulama madzhab Hanafi, Abu Ubaid, dan

Abu Tsaur, "Dia harus meninggalkan berhias, karena dianalogikan

kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya." Ini juga

merupakan pendapat sebagian ulama madzhab Syaf i dan Maliki.
Dalil jumhur ulama, bahwa meninggalkan berhias bagi perempuan

adalah syariat, sebab jika perempuan tetap memakai minyak wangi,

berpakaian bagus, dan berhias, niscaya menimbulkan keinginan

berhubungan intim, maka dia dilarang berhias untuk mencegahnya

melakukan hubungan intim. Tentu saja hal ini sangat jelas bila

dikaitkan dengan orang yang telah mati, sebab kematian

menghalanginya mencegah mantan istrinya menikah dalam masa

iddah, dimana si perempuan tidak lagi merasa diawasi oleh mantan

suaminya yang telah mati dan juga tidak ada lagi rasa takut

kepadanya. Berbeda dengan laki-laki yang menceraikan dan masih

hidup. Oleh karena itu, iddah diwajibkan bagi setiap perempuan yang

ditinggal mati suaminya meskipun belum dukhul. Berbeda dengan

perempuan yang diceraikan sebelum dukhul, maka tidak ada iddah

baginya menurut kesepakatan ulama. Kemudian perempuan yang

ditalak ba'in mungkin kembali kepada suami dengan akad baru.

Namun, hal ini ditanggapi bahwa dalam proses li'an, perempuan tidak

harus meninggalkan berhias. Tanggapan ini dijawab bahwa si

perempuan diharuskan meninggalkan berhias karena kehilangan

suaminya bukan karena kehilangan pernikahan.
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Hal ini dijadikan dalil yang membolehkan perempuan

meninggalkan berhias salama tiga malam atau kurang dari itu

disebabkan kematian selain suaminya, baik kerabat atau yang

sepertinya, dan dilarang jika melebihi waktu tersebut. seakan-akan

kadar ini diperbolehkan, karena pertimbangan perasaan dan tabiat

manusia. oleh karena itu, ummu Habibah dan zunab binti Jahsy

segera memakai minyak wangi agar keduanya bisa keluar dari masa

meninggalkan berhias. Lalu masing-masing menegaskan bahwa

mereka menggunakan minyak wangi itu bukan karena

membutuhkannya. Hal ini sebagai isyarat kesedihan masih saja ada

pada mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali

berpegang teguh dengan perintah syariat'

"F') -i8;i a/;li 1h*pat bulan sepuluh hari). Memtrut satu

pendapat, bahwa hikmah hal itu adalah penciptaan anak telah

sempurna dan telah ditiupkan ruhnya sesudah l20 hari. Waktu ini

melebihi 4 bulan jika ada bulan yang tidak genap 30 hari, maka

kekurangan itu disempurnakan dengan menambah sepuluh hari lagi

sebagai sikap kehati-hatian. Terkadang kata 'asyr (sepuluh)

disebutkan dalam bentuk mu'annats (ienis perempuan) dengan

maksud layaali (malam-malam), yaitu bersama hari-harinya

-menurut 
jumhur-, maka si perempuan tidak dianggap halal

menikah hingga masuk malam kesebelas. Namun, dari Al Auza'i dan

sebagian ulama salaf, "Masa itu dianggap berlalu bila telah berlalu

malam kesepuluh sesudah empat bulan. Si perempuan dianggap halal

menikah pada awal hari kesepuluh." Namun, semua itu kecuali

perempuan hamil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits

Subai'ah binti Al Harits.

Disebutkan dalam hadits dengan sanad yang kuat yang

diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban

dari Asma' binti Umais, dia berkata, Pi * h' ,,g,lln !' S*j P ,pt

*T-'fi.€:4 | ,:J€t /.i, ,t i * ,Yb 'el.irr 
irrr (Rasututtah sAW
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masuk kepadaku pada hari ketiga setelah pembunuhan Ja far bin Abi
Thalib, lalu bersabda, "Janganlah engkau melakukan ifudaad

[meninggalkan berhias dan berdukal sesudah harimu ini").Ini adalah

redaksi riwayat Imam Ahmad. Masih dalam riwayatnya dan juga Ibnu
Hibban serta Ath-Thahawi disebutkan, io, & 'Qr set W *i 6
,.rb ,; ,yt j vJ,i d,U |J6'Jj 1;i, lxetttca Ja far terbunuh, Nabi

SAllr datang kepada kami dan bersabda, "silahkan engkau bersedih

tiga hari kemudian lakukan apa yang engkau sukai'). Syaikh kami
berkata di kitab Syarh At-Tirmidzi, "secara zhahir, tidak wajib bagi
perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk meninggalkan berhias
setelah tiga hari, karena Asma' binti Umais adalah istri Ja'far bin Abu
Thalib, menurut kesepakatan. Dia adalah ibu dari anak-anak la'far,
yaitu Abdullah, Muhammad, Aun, dan selain mereka." Dia juga
berkata, "Bahkan makna zhahir larangan Rasulullah SAW tersebut

menunjukkan bahwa meninggalkan berhias dan berduka tidak
diperbolehkan." Kemudian dia menjawab bahwa hadits tersebut syadz
(ganjil), karena menyelisihi hadits-hadits shahih. Para ulama juga
telah sepakat dengan pendapat yang menyelisihinya." Dia berkata,
"Kemungkinan dikatakan bahwa Ja'far dibunuh sebagai syahid,

sementara mereka yang mati syahid hidup di sisi Tuhan mereka". Dia
melanjutkan, "Namun, jawaban ini lemah, karena hal serupa tidak
disebutkan berkenaan dengan para syuhada selain Ja'far, seperti

Hamzah bin Abdul Muththalib (paman Nabi SAW) dan Abdullah bin
Amr bin Haram bapak daripada Jabir."

Ath-Thahawi menjawab bahwa kandungan hadits tersebut

telah dihapus. Menurutnya, awalnya ketetapan meninggalkan berhias

bagi perempuan hanya berlaku pada sebagian masa iddahnya, tetapi

sesudah itu dia diperintah melakukannya selama 4 bulan l0 hari.

Kemudian dia menyebutkan hadits-hadits yang berkenaan dengannya,

tetapi tidak ada keterangan yang mendukung tentang penghapusan

(nasakh). Hanya saja dia sering mengklaim terjadi penghapusan

(nasakh) berdasarkan kemungkinan.
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Mungkin di sana ada jawaban-jawaban lain. Misalnya;
Pertama, maksud meninggalkan berhias yang dikaitkan dengan tiga
hari adalah melebihkan dari yang biasanya, dimana hal itu dilakukan
oleh Asma' sebagai ungkapan kesedihannya yang mendalam terhadap

la'far, maka Nabi melarangnya berbuat demikian setelah tiga hari.
Kedua, Asma' dalam keadaan hamil dan melahirkan setelah tiga hari
pembunuhan Ja'far, maka habislah masa iddahnya. Oleh karena itu,
Nabi melarangnya meninggalkan berhias sesudah melahirkan. Hal ini
tidak bertentangan dengan lafazh di sebagian riwayat yang menyebut
'tiga hari', karena dimaknai bahwa beliau SAW mengetahui iddahnya
akan berakhir setelah tiga hari. Ketiga, barangkali Asma' sudah

diceraikan sebelum Ja'far mati syahid, maka tidak ada ketetapan

baginya untuk meninggalkan berhias. Keempat, Al Baihaqi
menganggap hadits ini cacat dengan alasan munqathi'(terputus). Dia
berkata, "Keberadaan Abdullah bin Syaddad mendengar riwayat
langsung dari Asma' tidak dapat dibuktikan dengan akurat." Namun
alasan ini tertolak, karena hal itu telah dibenarkan oleh Ahmad. Hanya
saja Imam Ahmad berkata, "sesungguhnya hadits Abdullah bin
Syaddad ini menyelisihi hadits-hadits shatrih tentang kewajiban
seorang istri untuk meninggalkan berhias selama 4 bulan 10 hari jika
ditinggal mati suaminya". Saya katakan, ini merupakan pendapatnya

yang menganggap cacat suatu hadits bila berstatus syadz (menyelisihi
riwayat yang lebih shahih)".

Al Atsram menyebutkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang
hadits Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar yang dinisbatkan

kepada Nabi, pX O:i irGt f (tidak ada ifudaad lebih dari tiga hari),

maka dia berkata, "Ini hadits munkar, dan yang dikenal dari Ibnu
Umar ini adalatr pendapatnya". Namun, mungkin dipahami bahwa
hadits ini berlaku bagi perempuan yang tidak dalam masa iddah.
Dengan demikian, riwayat itu tidak munkar. Berbeda halnya dengan

hadits Asma'.
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Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Hibban mengemukakan

pendapat yang cukup ganjil. Dia menyebutkan hadits di atas dengan

kata'taslimii ', lalu dia menafsirkan bahwa Nabi memerintahkannya

untuk menyerahkan urusannya kepada Allah, dan tidak ada makna

implisit dari permbatasan selama tiga hari, batrkan hikmah dalam hal

ini adalah kesedihan pada awal terjadinya musibah itu lebih berat.

Oleh karena itu, dibatasinya pada tiga hari. Demikian makna

perkataan Ibnu Hibban. Dia telah merubah redaksi hadits dan bersusah

payah menakwilkarurya. Dalam riwayat Al Baihaqi dan selainnya

disebutkan, €)i t,L,ii oi '*i * bt utl" i' J?: g;ii (Rasututtah

SAW memerintahknnku untuk tidak mengenakan perhiasan selama

tiga hari), sehingga menjadi jelas kesalatran pendapat Ibnu Hibban.
'U-, 

?i U.;t 4:: US (Zainab berknta, "Aht mendengar

Ummu Salamah'). tsagian ini dinukil dengan sanad yang maushul

melalui sanad yang disebutkan sebelumnya, yaitu hadits ketiga.

Dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan, "Aku mendengar ibuku,

Ummu Salamah." Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari

Malik, "Binti Abi Umayyah, istri Nabi SAW."

iilr 'cl;E (Seorang perempuan datang). An-Nasa'i

menambahkan dari jalur Al-Laits dari Humaid bin Nafi', yi, U @*i
Quraisy). Ibnu Watrab menyebutkan dalam Al Muwaththa' dan

diriwayatkan Ismail Al Qadhi dalam kitab Al Ahkam bahwa namanya

adalah Atikah binti Nu'aim bin Abdullatr. Ibnu Watrab meriwayatkan

dari Abu Al Aswad An-Naufaili, dari Al Qasim bin Muhammad, dari

Zainab, dari ibunya yaitu Ummu Salamah, lt * i i c1,SqO'oi

U,&t #l qt ,i,l g,'ot ,Uut Pt * ir' ..}1" lt l?) ,;ic; Ui

W 6;^Lit V Ai ei'*;1, i:#i, '&5 (Atit{nh binti Nu'aim bin

Abdullah datang memintafatwa kepada Rasulullah SAW, dia berkata,
"Sesungguhnya anak perempuanht ditinggal mati suaminya dan

suaminya adalah Al Mughirah Al Makhzumi, maka dia meninggalknn
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berhiasan dan berduka, serta mengeluhkan [sakitJ matanya)."

Demikian diriwayatkan Ath-Thabarani dari Imran bin Harun Ar-
Ramali, dari Ibnu Lahi'ah, tetapi dia berkata, "Binti Nu'aim" dan

tidak menyebutkan namanya.

Ibnu Mandah meriwayatkannya dalam kitab Al Ma'rifah dai
jalur Utsman bin Shalih, dari Abdullah bin Utbah, dari Muhammad

bin Abdurrahman, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab, dari ibunya,

dari Atikah binti Nu'aim (saudara perempuan Abdullah bin Nu'aim),
dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa anak

perempuannya ditinggal mati suaminya.

Abdullah bin Utbah pada sanad ini adalah Ibnu Lahi'ah. Dia
dinisbatkan kepada kakeknya. Sedangkan Muhammad bin
Abdunahman adalah Abu Al Aswad. Jika riwayat ini akurat, maka

Ibnu Lahi'ah menukil riwayat ini melalui dua jalur. Dalam riwayat
yang saya dapatkan tidak disebutkan nama anak perempuan yang

ditinggal mati suaminya dan tidak pula nasabnya. Adapun Al
Mughirah Al Makhzumi, saya tidak menemukan nama bapaknya, dan

hal ini telah diabaikan Ibnu Mandah dalam kitabnya Ash-Shahabah.

Demikian juga Abu Musa di dalam kitabnya Adz-Dzail Ash-

Shahabah, dan begitu pula yang dilakukan Ibnu Abdil Barr. Namun,

hal ini telah dilengkapi oleh Ibnu Fathun pada kitab tersebut.

Sp'eir1;3t ii 1Oo" dia mengeluhkan matanya fsabit mataJ).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kata 'ain (mata) dapat dibaca dengan dua

cara, yaitu 'ainuha sebagai subjek yang artinya matanya mengeluh

sakit, dan boleh juga dibaca 'ainaha yang artinya dia yang mengeluh."

Ibnu Daqiq menguatkan pendapat yang kedua. Pada sebagian riwayat

disebutkan dalam bentuk mutsannalganda (ti(i;, dan ini menguatkan

riwayat dengan tanda.dhammah pada huruf 'nun', sebagaimana dalam

Shahih Muslim. Riwayat dengan tanda dhammah inilah yang

disebutkan An-Nawawi dan inilah yang lebih kuat. Sernentara yang

mengukuhkan kemungkinan kedua adalah Al Mundziri.
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-\ ,:Jtr- ui; Y ux ii i;ft- | (ridak, -dua kati atau tiga

kali setiap itu beliau bersabda, 'Tidak'.-). Dalam riwayat Syu'bah

dari Humaid bin Na{i', dia berkata, "Janganlah dia memakai celak".

An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat dalil pengharaman celak bagi

perempuan dalam masa ifudaad, baik dia butuh untukmelakukannya

atau tidak. Kemudian dalam hadits Ummu Salamah dalam kitab

Muwaththa' dan selainnya disebutkan, ,St, g|,:;ti ,t.UU -,Arl

(gunakanlah di malam hari dan hilangknn pada siang hari).

Keduanya dapat digabungkan bahwa jika hal itu tidak dibutuhkan,

maka tidak halal memakainya. Adapun jika dibutuhkan, maka tidak

boleh dipakai di siang hari. Meskipun yang lebih utama adalah tidak

memakainya, baik siang maupun malam hari. Adapun jika dia

memakainya di malam hari, maka harus dihilangkan pada siang hari."

Dia berkata, "sebagian ulama menakwilkan hadits di bab ini bahwa

hal itu belum diyakini berdampak buruk bagi matanya." Namun, pada

hadits Syu'bah disebutkan, V & tt-;*i (mereka mengkhawatirkan

keadaan kedua matanya). Dalam riwayat Ibnu Mandah disebutkan,

6f. ,P '*p ii t[-;s $j'o.$i (dia menderita penyakit mata

yang parah dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi

penglihatannya). Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, dia

berkata pada kali kedua, I ,Jd ,:#- 6 '6'j W ,# 6i
(Sesungguhnya dia mengeluhkan matanya melebihi dari apa yang

diduga." Maka beliau bersabda, "Tidak".). Dalam riwayat Al Qasim

bin Ashbagh yang diriwayatkan Ibnu Hazm disebutkan, bi ;,:ti jt
'ctl.otit gls ,1 iJ'it ,* 4i3 (sesungguhnya alat khawatir jika matanya

copot. Beliau bersabda, "Tidak, meskipun matanya copot".). Sanad-

nya shahih. Asma' binti Umais memberi fatwa seperti sebagaimana

diriwayatkan Ibnu Abi Syaibatr. Imam Malik dalam riwayatnya juga

melarang memakai celak secara mutlak. Nartun, dinukil juga darinya

yang membolehkan memakai celak apabila dikhawatirkan matanya
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menderita penyakit yang sulit diobati. Pendapat ini yang dikatakan

Imam Syaf i berdasarkan pembolehannya di waktu malam. Mereka

menjawab kisah perempuan tersebut dengan kemungkinan matanya

akan sembuh meskipun tidak memakai celak, seperti membalutnya

dengan perban, atau menetesi dengan perasan pohon yang pahit untuk

obat, dan yang sepertinya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Shafiyah binti Abu Ubaid

bahwa dia berduka dengan tidak berhias karena kematian Ibnu Umar

dan tidak bercelak hingga hampir-hampir kedua matanya hilang, maka

dia menetesi kedua matanya dengan perasan pohon yang pahit. Di
antara ulama ada yang menalovilkan larangan untuk bercelak bersifat

khusus, yaitu yang mengarah kepada berhias. Namun, hal ini kurang

tepat, karena berobat bisa dilakukan tanpa harus mengarah kepada

berhias, maka ketahui larangan itu tidak khusus pada celak yang

mengarah kepada berhias. Sebagian ulama berkata, "Bercelak

diperbolehkan meskipun mengandung wangi- wangian." Mereka

memahami larangan bercelak hanya sekadar anjuran untuk

meniggalkan yang tidak baik. Hal ini ditempuh untuk menggabungkan

dalil-dalil yang ada.

t:Pj 
)#1 

,;iti e 6\ 6esungguhnya ia adalah empat bulan

sepuluh hari). Demikian yang terdapat dalam naskah asli. Maksudnya,

memberi tatdafathah padakata'asyr ('asyran), karena mengikuti Al

Qur'an. Namun, sebagian periwayat mengutip dengan tanda dhammah

dan ini yang lebih sesuai dengan konteks kalimat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di dalamnya terdapat isyarat akan

sedikitnya waktu itu dibandingkan dengan apa yang sebelumnya

sehingga cukup mudah untuk bersabar pada waktu yag sedikit itu.

Oleh karena itu, beliau bersabda sesudahnya,'Dahulu salah seorang

kamu pada masa jahiliyyah melemparkan kotoran hewan setelah satu

tahun'. " Dalam penyebutan 'jahiliyah' terdapat isyarat bahwa hukum

yang ditetapkan dalam Islam berbeda dengan hukum jahiliyah.
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Namun, penetapan satu tahun berlangsung dalam Islam berdasarkan

nash firman Allah dalam surah Al Baqarah 12] ayat240, 'n41tj:\ *:
JiSt Jttbt;, (hendaklah berwasiat terhadap istri-istri mereka, (yaitu)

diberi naftah hingga satu tahun). Kemudian dihapuskan oleh ayat

sebelumnya, yaitu firman-Nya dalam surah Al Baqarah 12) ayat 234,

t:P', !#i 41 ",#\',ifr (menangguhkan dirinya [beriddahJ

empat bulan sepuluh hari).

!J'Jti (Humaid berkata). Dia adalatr Ibnu Nafi' (periwayat

hadits ini), dan bagian ini dinukil dengan sanad yarrg maushul melalui

sanad yang disebutkan pada awal hadits.

|';:t';W (Aku berknta kepada Zainab). Dia adalah Zainab

binti Abu Salamah.

9)1u, €'l 6j (Apa maksud melemparkan kotoran hewan).

Maksudnya, jelaskan kepadaku maksud perkataan yang diucapkan

Nabi SAW kepada perempuan tersebut.

tr & 'r;-ls V\ W ej ,tt iTr U,€ (Biasanya

seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia masuk ke

gubuk...). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini tanpa

disandarkan oleh Zainab kepada Nabi SAW. Sementara dalam riwayat

Syu'batr di bab berikutnya dinukil dengan sanad yarrg marfu ' dengan

redaksi yangringkas, Vy-i? C'e $tblAg i ,J,;<sI j6,

"pi -pi -r,irl ** & \i ,i,9-.'*j*'i ;* os 6f, ,q;.7'ri
(Beliau bersabda, "Janganlah ia memakai celak, sungguh salah

seorang di antara kamu biasa tinggal dengan mengenaknn

palraiannya yang buruk dan di dalam rumahnya yang buruk. Apabila

telah berlalu satu tahun, lalu ada anjing lewat, malcn dia

melemparinya dmgan kotoran hewan, maka janganlah [dia bercelakJ

hingga berlalu empat bulan sepuluh hari".). Namun, ini tidak

berkonsekuensi adanya kalimat periwayat yang disisipkan dalam
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hadits pada bab di atas, sebab Syu'bah termasuk ahli hadits.

Riwayatnya tidak bisa dinilai cacat dengan dasar riwayat selainnya

yang masih bersifat kemungkinan. Barangkali yang mauquf (tidak

sampai pada Nabi SAW) adalah tambahan yang terdapat dalam

riwayat pada bab di atas, bukan yang terdapat dalam riwayat Syu'bah.

Hfsy (gubug) ditafsirkan oleh Abu Daud dalam riwayatnya

dari jalur Malik dengan 'rumah kecil'. An-Nasa'i meriwayatkan dari

Ibnu Qasim dari Malik, "Uifsy adalah khushshu (rumah yang terbuat

dari kayu/bambu [gubug]), dan ini lebih khusus daripada penafsiran

sebelumnya. Imam Syaf i berkata, *Hrfty adalah rumah yang reot dan

berantakan." Dikatakan ia adalah sesuatu yang terbuat dari bambu

menyerupai keranjang dan digunakan oleh perempuan dalam masa

iddah untuk mengumpulkan barang-barang kebutuhannya. Namun,

makna zhahir redaksi kisah itu tidak selaras dengan pengertian ini,
khususnya riwayat Syu'bah. Demikian juga tercantum dalam riwayat

An-Nasa'i, "Dia pergi ke rumahnya yang terburuk, lalu duduk di
sara." Barangkali makna dasar hifsy adalah apa yang telah disebutkan

di atas. Kemudian digunakan dengan arti rumah yang kecil dan reot.

Sementara kata ahlaas yang disebutkan dalam riwayat

Syu'bah adalah bentuk jamak dari kata hils, artinya pakaian atau kain

tipis yang berada di bawah pelana keledai. Maksudnya, periwayat

ragu tentang kata mana yang disebutkan untuk mengungkapkan sifat
pakaian dan tempatnya. Namun, keduanya telah disebutkan sekaligus

dalam riwayat pada bab di atas.

1V {.tidf i (Kemudian didatangkan hewan, keledai). Kata

keledai merupakan penjelasan kata 'hewan'. Adapun kalimat, "Atau
kambing atau burung", bermaksud menyebutkan jenis, bukan

menunjukkan keraguan. Penggunaan kata daabbah (hewan melata)

untuk apa yang disebutkan (keledai, kanrbing, burung) ditinjau dari

hakikat bahasa, bukan dan'urf (kebiasaan).
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fi lUaka dia mengibas). Hal ini ditafsirkan Malik pada

akhir hadits, dia berkata, "Menyapukan ke kulitnya." Asal kata a/

fadhdhu adalah memecahkan. Artinya, dia memecahkan apa yang ada

padanya dan keluar darinya ditandai dengan apa yang dilakukan

terhadap hewan itu. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan

'taqbashshu'. Kata ini juga yang diriwayatkan Imam Syafr'i. Al
qabshu artinya mengambil dengan ujung-ujung jari-jemari. Al
Ashbahani dan Ibnu Al Atsir berkata, "Ini merupakan kinayah

(kiasan) akan gerakan yang cepat. Maksudnya, perempuan itu pergi

berlari dengan segera ke rumah kedua orang tuanya, karena sangat

malunya dan penampilannya yang buruk, atau karena keinginannya

yang demikian kuat untuk menikah setelatr lama menyendiri."

Kemudian huruf ba' pada kata bihi berfungsi sebagai sababiyah

(menerangkan sebab) dan pelafalannya menurut versi yang pertama

lebih masyhur.

Ibnu Qutaibah berkata, "Aku bertanya kepada orang-orang

Hijaz tentang 'iftidhaadh', maka mereka menyebutkan bahwa

perempuan yang menjalani masa iddah biasa tidak menyentuh air,

tidak memotong kuku, dan tidak mencukur rambut. Setelah satu tahun,

dia keluar dengan penampilan yang sangat buruk. Setelah itu dia
mengh'ancurkan iddah yang dijalaninya dengan ditandai

menyentuhkan burung pada kemaluannya lalu dilepaskannya. Hampir-

hampir burung itu tidak bisa lagi hidup sesudah disentuhkannya."

Saya katakan, ini tidak menyelisihi penafsiran Malik, tetapi lebih

khusus dariny4 sebab di sana disebutkan 'kulit' dan di sini dijelaskan

bahwa yang dimaksud adalah 'kulit kemaluan'.

Ibnu Wahab berkata, "Matnanya, dia menyapukan tangannya

ke hewan, dan menyapukan ke punggungnya." Sebagian mengatakan

bahwa maksud taftadhdhu adalah mandi, karena iftidhaadh artinya

mandi menggunakan air yang bening untuk menghilangkan kotoran

dan membersihkan diri hingga menjadi putih dan bersih seperti perak.

Dengan demikian Al Akhfash berkata, "Maknanya adalah
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membersihkan dan menghilangkan kotoran hingga menjadi fidhdhah
(perak) dalam hal kebersihan dan keputihannya. Maksudnya, sebagai

isyarat akan hancur dan hilangnya apa yang dijalaninya (iddah).

Sedangkan maksud pelemparan adalah berlepas darinya secara total."

Catatan

Al Karmani menyebutkan bahwa kemungkinan jika huruf Da'

pada kalim at'fat aft adhdhu bihi" berfungsi sebagai ta' diy ah (memberi

pengaruh kepada kata sesudatrnya), atau mungkin juga sebagai

tambahan, sehingga maknanya "dia menghancurkan burung".
Maksudnya, dengan cara menghancurkan sebagian anggota badannya.

Namun, pernyataan ini ditolak oleh keterangan tentang tafsir kata

iftidhaadh.

i; # LF'j (Kemudian dia keluar dan diberikan kotoran

hewan). Kata ba'arah boleh dibaca ba'rah, tetapi boleh juga dibaca

ba'arah.

W, g"* (Dia melemparkannya). Dalam riwayat Mutharrif dan

Ibnu Al Majisun dari Malik disebutkan, €'i f)t :i ft f ',yi*.,#
q \Jei u; L'S; W6l W, (Dia melemparkan kotoran kambing atau

unta ke arah depannya dan hal itu sebagai pertanda halal baginya

[menikahJ). Dalam riwayat Ibnu Wahab, :tt'U Pt *.'U r*rgP
Aab lOia melemparkan kotoran kambing ke arah belakangnya).

Sementara dalam riwayat Syu'bah disebutkan, U? * iV o€ $$

1*, *; (apabila berlalu satu tahun, lalu lewat anjing, maka dia

melemparinya dengan kotoran hewan). Secara zhatrir, pelemparan

kotoran itu tergantung kepada lewatnya anjing, baik waktu menunggu

lewatnya anjing itu lama atau singkat. Pengertian ini yang ditegaskan

oleh sebagian pensyarah Shahih Bulchari.
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Sebagian berkata, "Dia melempari semua sasaran, anjing atau

yang selainnya, untuk memperlihatkan kepada siapa yang

menghadirinya bahwa keberadaannya di tempat itu selama satu tahun

adalah lebih rendah daripada kotoran yang digunakannya untuk

melempari anjing atau lainnya." Iyadh berkata, "Mungkin riwayat

yang ada digabungkan bahwa jika ada anjing lewat, maka

dikibaskannya kemudian dilempari dengan kotoran hewan." Saya

katakan, hal ini cukup jauh dari maksud yang sebenarnya. Tambahan

dari periwayat yang tsiqah diterima terutama jika dia tergolong

seorang hafizh (ahli hadits), karena sesungguhnya tidak ada

pertentangan antara kedua riwayat sehingga harus digabungkan.

Kemudian terjadi perbedaan tentang maksud pelemparan

kotoran. Dikatakan, "Ia adalah isyarat bahwa dirinya telah

melemparkan iddah sebagaimana rnelemparkan kotoran." Sebagian

berkata, "Hal itu sebagai isyarat bahwa perbuatannya menunggu dan

bersabar atas musibah yang menimpanya 
-setelah 

semua itu
berlalu- adalah seperti kotoran hewan yang dilemparkannya.

Maksudnya, sebagai sikap meremehkannya dan mengagungkan hak

suaminya." Dikatakan pula, "Bahkan dia melemparkannya sebagai

rasa optimis untuk tidak kembali lagi kepada kondisi seperti itu."

47. Memakai Celak bagi Perempuan yang Sedang Berduka

* ti*; ,G\3 ;ri if;t oi tiSi';? ae ?i g.t ;, r
fi6 ,JrKt Gi;tl:-i *3;a?" ,k lt J;rf;v ,q#
-w

tc I
t4:l

? \i- V>Ll ? e 'rk ,it*tlrts i ,jLk I
t-.nl . ... '* :r: c ., t or) 'n.'. 

o1o. '..r'lr.'1t 
\F,i2^J ,r- X .rffr'.i) * ";t i> iff fip

$c t zz-

"'*t
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5338. Dari Zainab binti Ummi Salamah, dari ibunya,

"Sesungguhnya seorang perempuan ditinggal mati suaminya, dan

mereka mengkhawatirkan kondisi kedua matanya, lalu mereka datang

kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk memberinya celak,

maka beliau bersabda, 'Janganlah dia bercelak, sungguh dahulu salah

seorang di antara kamu tinggal mengenakan pakaiannya yang buruk

-atau di rumahnya yang buruk- dan apabila berlalu satu tahun dan

ada anjing lewat, dia melemparinya dengan kotoran hewan. Maka
janganlah [dia bercelakJ hingga berlalu empat bulan sepuluh hari'."

;a ?,t,k d, Ll + ?i * o:r1;'* ?i {t,+.) &'t
G'; 

"; 
tf ;lr ilt: iu uT ,r,U s?;y k"t ,Jv'.:rj

5339. Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah

menceritakan dari Ummu Habibah, sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang

beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk meninggalkan berhias

lebih dari tiga hari, kecuali karena ditinggal mati suaminya, yaitu

selama empat bulan sepuluh hari."

!t ru'u ki "4'tti t*,# ?i uG i;. ;
g)j,

5340. Dari Muhammad bin Sirin, Ummu Atiyah berkata,

"Kami dilarang meninggalkan berhias lebih dari tiga hari, kecuali

karena kematian suami."

.t:pj #i i;')i V', *,tt, r(: l.;(

Pf



Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Salamah yang telah
dikutip pada bab yang lalu. Demikian juga hadits Ummu Habibah.
Imam Bukhari mengutip keduanya dari jalur Syu'bah secara ringkas.
Saya sebutkan hal-hal yang berkenaan dengannya pada pembahasan

terdahulu. Kalimat "laa tahahil'Qangan bercelak), dalam riwayat Al
Mustamli tidak menyebutkan huruf ta' di antara huruf kaf dan ha'.
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan juga hadits Ummu Atiyah
secara ringkas, dan pada bab berikutnya akan disebutkan secara

lengkap. Kalimat, gilrll (kecuali terhadap suami), dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, C\ sb \l (kecuatt atas [kematianJ

suami).

48. Qusth (Gaharu) untuk Perempuan yang Berduka ketika
Bersuci

,?);'6';* e'",'; oi #k,uGa?fv-& *
t1:; ',;L \3 ;.={bj | ) b.sJ ri ,t:;+i ,i:r( '^;ri 

c il ,b \I
r3tt-1.'dJ;t ri1. .<Ar'+ tlLp', i, #;'; "\L.Gp;

.!.at L6t *,*rg,2&i *rinil Gq+*.;
5341.Dari Hafshatr, dari Ummu Atiyalr, dia berkata, "Kami

dilarang meninggalkan berhias karena ditinggal mati seseorang lebih
dari tiga hari, kecuali ditinggal mati suami, yaitu selama ernpat bulan
sepuluh hari. Kami tidak bercelak, tidak menggunakan minyak wang,
tidak menggunakan pakaian yang diberi pewarn4 kecuali pakaian

'ashb. Kami telatr diberi keringan saat bersuci jika salah seorang di
antara kami mandi dari haidnya menggunakan sedikit kust azhfar.
Kami juga dilarang mengantarkan jenazatr."
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Keterangan Hadits :

(Bab qusth untuk perempuan yang berduka ketika bersuci).
Maksudnya, ketika dia bersuci dari haid jika masih termasuk
perempuan yang haid.

;e:! fS (Kami dilarang). Pernyataan ini dinyatakan dengan

tegas telah dinisbatkan kepada Nabi SAW pada bab sesudahnya.

* atj \ 6fu, tj '* t3 (Dan kami tidak memakai

pakaian yang diberi pewarna kecuali pakaian ashb). Pakaian 'ashb

adalah pakaian sejenis mantel yang berasal dari Yaman. Ujungnya
diikatkan kemudian diwarnai, lalu ditenun seperti itu sehingga tampak
bergaris-garis karena adanya warna putih yang belum diwarnai. Hanya
saja yang diikatkan adalah benang-benangnya bukan kainnya. Penulis
kitab Al Muntaha berkata, "Al 'Ashb adalah pakaian Yaman yang

dipintal." Abu Musa Al Madani menyebutkan dalam kitab Dzqil At
Gharib dari dari sebagian penduduk Yaman, bahwa al 'ashb berasal

dari hewan laut yang disebut 'faras fira'un' (kuda Firaun), diambil
darinya merjan dan lainnya dan berwarna putih. Namun, pemyataan

ini sangat ganjil. Apalagi perkataan As-Suhaili bahwa ia adalah

tumbuhan yang tidak tumbuh kecuali di Yaman, lalu dia menisbatkan
pernyataan ini kepada Abu Hanifah Ad-Dainuri. Lebih ganjil lagi
perkataan Ad-Dawudi bahwa yang dimaksud pakaian 'ashb adalah
yang hijau dan bergaris-garis putih. Namun, tidak orang sebelumnya
yang mengatakan bahwa 'ashb adalah pakaian hrjau.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa
perempuan yang berduka tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai
dengan wama kuning atau pakaian yang diwamai, kecuali yang diberi
warna hitam, karena Imam Malik dan Syafi'i memberi keringanan
untuk memakainya sebab tidak digunakan untuk berhias, bahkan ia
termasuk pakaian duka." Urwatr juga tidak menyukai perempuan yang
berduka untuk memakai 'ashb. Sementara Imam Malik tidak
menyukainya, karena kasar. An-Nawawi berkata, '?endapat paling
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benar di kalangan ulama madzhab kami adalah mengharamkannya

secara mutlak. Namun, hadits ini menjadi dalil bagi mereka yar,g

membolehkannya."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Disimpulkan dari makna hadits

tentang bolehnya perempuan yang sedang berduka untuk mengenakan

kain yang tidak diwarnai, yaitu pakaian berwarna putih. Namun,

sebagian ulama madzhab Maliki melarang pakaian putih yang sangat

bagus dan digunakan untuk berhias. Demikian juga yang hitam jika ia
termasuk pakaian yang digunakan berhias." An-Nawawi berkata,

"Sahabat-sahabat kami memberi keringanan pakaian yang tidak

digunakan untuk berhias meskipun diberi wama."

Kemudian te{adi perbedaan tentang pakaian sutra bagi

perempuan yang sedang berduka. Menurut pendapat paling shahih

dalam madzhab Syafi'i adalah dilarang secara mutlak, baik ia

berwama atau tidak berwarna, karena sutra diperbolehkan bagi

perempuan untuk berhias, sementara perempuan yang berduka

dilarang untuk berhias, maka hukum sutra bagi perempuan ketika

berduka sama seperti hukum sutra bagi laki-laki.

Adapun berhias dengan emas, perak, mutiara, dan yang

sejenisnya terdapat dua pendapat, tetapi pendapat yang lebih kuat

membolehkannya. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali dari sisi

maksud memakainya dan maksud meninggalkan berhias, karena jika
dicermati dengan teliti akan tampak bahwa pandangan yang

melarangnya jauh lebih kuat.
.a - t t "i.g |gt Uj (Kami telah diberi keringan). Penisbatan hal ini

kepada Nabi SAW dijelaskan padabab berikutnya.

t*+i O, $r:rrf itit 
'i1 ii,lr 

'$ getrka suci, jikn salah

seorang di antara kami mandi dari haid-nya). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, W gq @ari haid-nya) dan pada riwayat

sesudahnya disebutkan, L2:;L ri1 tirii, jBi il t* ,U tj (Dan tidak
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menyentuh wangi-wangian, kecuali dekat dengan sucinya jika dia

suci).

,4 e $edikit). Maksudnya, sepotong. Kata ini digunakan

untuk menyatakan sesuatu yang sedikit.

)riui 
g* ;2 @art kust azhfaay'. Demikian disebutkan di sini

dengan menggunakan huruf knf yang dinisbatkan kepada kata

sesudahnya. Sementara pada hadits sesudahnya digunakna kata qusth

wa azhfaar, yakni menggunakan huruf qaf dan ditambah huruf wawu

penghubung, dan ini yang lebih tepat. Menurut Iyadh, versi pertama

salah. Namun, pada pembahasan tentang haid dijelaskan alasan untuk

menerima kata tersebut.

Pada kalimat sesudahnya --di tempat itu- disebutkan, "Abu

Abdillah 
-Imam 

Bukhari- berkata, "Kust dan qusth adalah sama

seperti kaafuur dan qaafuur." Maksudnya keduanya boleh

menggunakan huruf kaf atau qaf Namun, pada qusth ada kelebihan,

yaitu boleh pada huruf akhirnya menggunakan huruf ra' sebagai ganti

tha'. Dengan demikian, diketahui maksud persamaan itu dari segi

huruf pertama saja.

An-Nawawi berkata, "Qusth dan azhfaar adalah dua jenis

pedupaan yang telah dikenal, dan bukan dimaksudkan untuk minyak

wangi. Perempuan yang mandi haid diberi keringanan

menggunakannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap bekas

darah bukan sebagai wangi-wangian." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

maksud menggunakan keduanya sebagai wangi-wangian adalah

mencampurkannya dengan bahan lain sehingga menjadi harum-

haruman. Sedangkan maksud penggunaannya di sini seperti yang

dikatakan adalatr untuk menghilangkan bau yang tidak sedap bekas

darah, bukan sebagai wangi-wangian.

Menurut Ad-Dawudi, qusth dihaluskan dan diletakkan dalam

air yang terakhir digUnakan untuk mandi, agar bau haid menjadi
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hilang. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Iyadh dengan alasan

bahwa makna zhahir hadits tidak sesuai dengan itu. Menurutnya, bau

wangi tidak mungkin didapatkan dari qusth, kecuali bila dijadikan
pedupaan (dibakar). Namun, ini perlu juga ditinjau kembali.

Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan memakai apa

yang bermanfaat bagi perempuan berduka dari jenis yang tidak
dilarang untuk digunakan, jika itu dilakukan bukan untuk berhias atau

sebagai wangi-wangian, seperti memakai minyak rambut kepala

maupun lainnya.

49. Perempuan yang Sedang Berduka Mengenakan Pakaian'Ashb

) t*j#

'g)) "b'\i

\'&U'ai6,Uti U?i **V
,p* 'J';':tni'of ;\t ?;t) itu)'u'i li;y k
.&L;',;,ttvrhl ,:5';,8 ri b.sJ Y rijp

5342. Dari Hafshah, dari Ummu Atiyah, dia berkata: Nabi
SAW bersabda, "Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada

Allah dan hari Akhir untuk meninggalkan berhias lebih dari tiga hari
kecuali atas [kematianJ suami, sesungguhnya ia tidak bercelak dan

tidak memakai pakaian yang diwarnai kecuali pakaian 'ashb".

Ct g ,U ii *z:G'* sy iq c:* oe.,u\r lvi
'ni":i'-:;L syr,"rir. o'i'yt1+'".X \j *) *a\t .A
;latr;lgt'Ji'.*ig'a,At 'ir + lie .t&?, #

5343.A1 Anshari berkata: Hisyam menceritakuo t.prO" kami,
Hafshah menceritakan kepada kami, Ummu Atiyah menceritakan
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kepadaku, "Nabi sAw melarang [meninggalkan berhias lebih dari

tiga hari], dan tidak menyentuh minyak wangi, kecuali mendekati

masa suci jika dia bersuci (maka boleh menggunakan) sedikit dari

qusth dan azhfar." Abu Abdillah berkata, "Qusth dan kust adalah sama

seperti lraafuur dan qaafuur."

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan yang berduka memakai pakaian 'ashb)'

Disebutkan hadits Ummu Atiyah yang secara tegas dinisbatkan

kepada Nabi SAW. Pada bagian awal diberi tambahan "tidak halal

bagi perempuan", sama seperti hadits Ummu Athiyah' Kemudian

sesudah kalimat "kecuali atas [kematian] suami" diberi tambahan,
..Sesungguhnya dia tidak bercelak, tidak memakai pakaian yang diberi

warna, kecuali pakaian 'asltb", yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya. Di sini disebutkan juga kalimat, "Lebih tigd', sementara

pada hadits Ummu Habibah di jalur pertama disebutkan 'tiga malam',

lalu pada jalur kedua, 'tiga hari'. Kata 'hari' disebutkan dalam bentuk

ja*uk (ayyaam) untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah

malam dengan siangnya. Katamuthlaq di sini dipahami dalam konteks

muqayyad (yang diberi batasan) pada riwayat pertama. Oleh karena

itu, diberi tanda ta'nits (menunjukkan jenis perempuan), dan dipahami

bahwa yang dimaksud dengan tiga malam adalah dengan siangnya.

Namun, Al Auza'i berpendapat bahwa perempuan seperti itu hanya

meninggalkan berhias pada tiga malam saja. Apabila suaminya

meninggal pada awal malam, maka dia harus melepaskan diri dari

ketentuan itu pada awal hari ketiga, sedangkan jika suaminya

meninggal ditengatr malam atau pada awal siang atau ditengah siang

hari, maka dia tidak boleh berhenti dari meninggalkan berhias, kecuali

pada pagr hari keemPat.

I,Etf-'lr 'Jtii (Seorang Anshar berkata). Dia adalah

Muhammad bin Abdullatr bin Al Mutsanna, guru Imam Bukfiari.
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Imam Bukhari telah mengutip banyak riwayat darinya melalui
perantara dan tanpa perantara. Hisyam yang terdapat dalam sanad ini
adalah Ad-Dustuwa'i yang disebutkan pada sanad sebelumnya.

*',r3 ti';i, * itt e'4t up (Nabi SAW melarang

[meninggalkan berhias lebih dari tiga hariJ, dan tidak menyentuh

minyak wangi). Demikian dia menyebutkannya secara ringkas, dan

pada catatan asli seperti hadits yang sebelumnya. Al Baihaqi
mengutipnya dengan sanad yang maushul dat'r jalur Abi Hatim Ar-
Razi, dari Al Anshari dengan redaksi, ,# Pj * ?0, p l' 

'J';j 
oi

',*t, r:Fi f(qrf *U6l g\: orrr.,$-#ogi,,.Jt"+,i"ti
W # ti ,:J*rSs rj *Je .+:j lt 6,;"; tj gasutuuah SAr(

melarang perempuan meninggalkan berhias lebih dari tiga hari
kecuali atas [kamatianJ suami. Sesungguhnya dia meninggalkan
berhias atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.
Dia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai, kecuali pakaian
'ashb, tidak bercelak, dan tidak menyentuh wangi-wangian).

6.P iti \! (Kecuali dekat sucinya). Maksudnya, ketika

mendekati masa suci atau hampir suci. Kemudian Imam Bukhari
menyebutkan hadits Ummu Habibah dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari
Abdullah bin Abi Bakar (Ibnu Muhammad bin Amr bin Hazm) guru
Imam Malik dalam riwayat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan.

50."Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
m en in gg alkan ist eri-i steri 

-hin 
gga firman-Ny a- M ah a

Mengetahui Apa yang Kamu Perbuat.,, (Qs. At Baqarah l2lz ?3,a)

$6'31 tts!:i6s'e oig ur$, )r# e y* ,r) it *
u;{,tt) ir iiii ,(*t: e;^ Uk :JuWr,yi+!t6;iar
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5344. Dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, 'Dan Orang-orang

yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-

isteri', dia berkata, o'Ini adalah iddah yang wajib dilakukan oleh

seorang perempuan di sisi keluarga suaminya." Lalu Allah

menurunkan, 'Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di

antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-

isterinya, (yaitu) diberi naftah hingga setahun lamanya dengan tidak

disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi iika merekn pindah

(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang

meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri
mereka." Dia berkata, "Allah menjadikan untuknya satu tahun

sempurna dengan menambahkan tujuh bulan dua puluh malam sebagai

wasiat. Jika ingin, maka dia tinggal sesuai wasiat untuknya, dan jika

ingin, dia boleh keluar. Itu adalah firman Allah, 'Dengan tidak

disuruh pindah (dari rumahnya). Aknn tetapi iikn merekn pindah

(sendiri), makq tidak ada dosa bagimu'. Iddah sebagaimana
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keadaannya adalah wajib baginya." Dia mengklaim hal itu dari

Mujahid. Atha' dan Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini menghapw iddah-

nya di sisi keluarga, dia boleh menjalani masa iddah dimana dia

sukai." Adapun firman Allah, 'Dengan tidak disuruh pindah (dari

rumahnya) ', Atha'berkata, "Jika dia mau, dia dapat melakukan iddah

di sisi keluarnya, dan tetap tinggal dalam wasiat untuknya, dan jika

mau, dia boleh keluar berdasarkan firman Allah, 'Tidak ada dosa bagi

kamu atas apa yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka'."

Atha' berkata, "Kemudian datanglah ketetapan warisan, maka

dihapuskanlah hak tempat tinggal. Dengan demikian, dia melakukan

iddah di mana dia kehendaki dan tidak ada hak tempat tinggal

baginya."

'ne sie A oQ, ,i: 4+ ?f'* ar- ?i P.t'4) ,r
,?G r, t*)U. Qtl :dv) Wtr>L* ,-"b'-',*', ,tAi

,r'i ti;ik'i ,i;. *j ,JL i' & '";t * ;tri
y,i -^;ri g\ ,* vt ,rYt '6'tt * e'""; ;\t {r)tj !u,

.(-+':

5343.Dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah

binti Abu Sufyan: Ketika datang kepadanya berita kematian bapaknya,

dia minta dibawakan wangi-wangian dan mengusapkan ke kedua

lengannya seraya berkata, rtr{ku tidak butuh wangi-wangian, kalau

bukan karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tidak halal bagi

seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir
meninggalkan berhias karena kematian seseorang lebih dari tiga hari,

kecaali atas fir,ematianJ suami, yaitu empat bulan sepuluh hari."
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Keterangan Hadits :

(Bab "Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu

dengan meninggalkan istri-istri -hingga 
firman-Nya- Maha

Mengetahuy'. Demikian yang disebutakn dalam riwayat Abu Dzar dan

periwayat lainnya. Adapun Karimah menyebutkan ayat tersebut secara

lengkap (Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu

dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya,

[yaitu] diberi naftah hingga setaltun lamanya dengan tidak disuruh

pindah [dari rumahnyaJ. Akan tetapi iika mereka pindah (sendiri),

maka tidak ada dosa bagimu [wali atau waris dari yang meninggalJ

membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan

Allah Maha Perkasa lagi Maha Biial<sana). Imam Bukhari

menyebutkan hadits di bab ini dari Ishaq bin Manshur, dari Rauh bin

Ubadah, dari Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Hadits ini

sudah disebutkan juga pada pembahasan tafsir Al Baqarah dengan

sanad yang sama. Saya sudah menjelaskan tentang statusnya yang

mu'allaq. Di tempat itu hanya disebutkan "Ishaq" tanpa menyebutkan

nasab, lalu ditafsirkan bahwa dia adalah Ibnu Rahawaih, tetapi dari

jalur ini diketahui bahwa dia adalah Ibnu Manshur. Seakan-akan

riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dari keduanya sekaligus.

Ibnu Baththal berkata, "Mujahid berpendapat bahwa ayat,

(.*,: .Pi kl:i ",*at, ',*-e" (hendaktah para isteri ituJ

menangguhkan dirinya [ber'iddah] empat bulan sepuluh hari) turun

sebelum ayat, gfll P )dt d Ar;; fftt|\ *t (hendaktah

berwasiat untuk isteri-isterinya, [yaituJ diberi naftah hingga setahun

lamanya dengan tidak disuruh pindah [dari rumahnyaJ), sebagaimana

ayat ini juga lebih dahulu dalam urutan bacaan. Seakan-akan yang

mendorongnya kepada hal itu adalah kemusykilan adanya nasikh

(penghapus) sebelum mansukh (yang dihapus). Kemudian dia melihat

bahwa ia mungkin untuk diterapkan dengan hukum yang tidak saling

bertolak belakang, karena boleh saja Allah mewajibkan kepada
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perempuan untuk ber-iddah agar menahan diri empat bulan sepuluh

hari dan mewajibkan kepada keluarganya untuk memberinya tempat

tinggal selama tujuh bulan dua puluh malam, sehingga sempumalah

satu tahun, sekiranya dia mau tinggal di sisi mereka."

Dia juga berkata, "Pendapat ini belum pernah diucapkan

seorang ahli tafsir selain dia, dan tidak ada ahli fikih yang

mengikutinya, bahkan mereka sepakat bahwa ayat tentang iddah san
tahun dihapus dan masalah tempat tinggal mengikuti hukum iddah,

maka ketika iddah satu tahun dihapus menjadi empat bulan sepuluh

hari, berarti ketetapan memberi tempat tinggal juga dihapus.

Ibnu Abdil Barr berkata, 'oPara ulama tidak berbeda bahwa

iddah satu tahun dihapus menjadi empat bulan sepuluh hari. Hanya

saja mereka berselisih tentang firman-Nya, "Tidak disuruh pindah

[dari rumahnyal ". Menurut jumhur, ketetapan ini juga dihapus. Ibnu
Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid seraya menyitir hadits pada bab

di atas, lalu dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang mendukungnya

dengan pendapat ini, dan tidak ada ulama di kalangan sahabat maupun

tabi'in yang mengatakan bahwa lama iddah seperti itu. Bahkan Ibnu

Juraij meriwayatkan dari Mujahid tentang waktunya sebagaimana

pendapat ulama lainnya. Dengan demikian, hilanglah perselisihan, dan

apa yang dinukil dari Mujahid dan selainnya hanya khusus tentang

masalah waktu pemberian tempat tinggal. Namun, hal ini juga tidak

dapat dijadikan dasar.

51. Mahar Pelacur dan Pernikahan yang Rusak
(Tidak Memenuhi Syarat)
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Al Hasan berkata, "Jika seseorang menikahi perempuan

mahramnya dan dia tidak menyadari, maka keduanya dipisahkan dan

untuk perempuan itu apa yang telah dia ambil dan tidak ada baginya

selain itu." Kemudian dia berkata sesudahnya, "Baginya maharnya."

5346. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata, "Nabi SAW

melarang harga anjing, upah dukun, dan mahar pelacur."

i i,ss *j ;'& o_.i i )"r *
,Tij i,')r',Frj ;&"$6 l*;;t)l

, e,ri,.,i. *..i,
.ay.aJJt d', {Ct ,-3 )

5347. Dari Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, dia berkata,

"Nabi SAW melarang perempuan yang membuat tato dan perempuan

yang minta ditato, pemakan riba dan yang memberi maknn riba, dan

melarang harga anjing, hasil usaha pelacur, dan melalcnat orang-

orang yang membuat gambar."

,tl1t.-*'* *'t i:.\t J:"'4t & e;:) eri rr
5348. Dari Abu Hurairah RA, "Nabi SAW melarang hasil

usaha perempuan pelacur."

&j *L ?rt S*'olt
,-jdr r; * &j
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Keterangan Hadits :

(Bab mahar pelacur dan pernikahan yang rusak). Kata al
baghiyyi (pelacur) berasal dari kata al bighaa' artinya zina. Al
Karmani berkata, "Maknanya, mahar pada pernikahan yang rusak,

baik karena syubhat seperti tidak memenuhi syarat atau yang seperti

itu."

ei:?) t\, '31 
';;Sr 'Jtli 

Al Hasan berkata, "Apabila

seseorang meniknhi perempuan mahramnya"). Al Hasan yang

dimaksud adalah Al Bashri. Kata muharramah diberi dalam riwayat

Al Mustamli disebutkan mahramah. Yersi kedua ini yang ditegaskan

Ibnu Tin, dan dia berkata, "Maknanya, perempuan yang memiliki
hubungan mahram."

'#" f pj (Dia tidak menyadari). Pemyataan ini untuk

mengeluarkan kasus yang dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan

pembatasan dan pemahaman ini terjadi kesesuaian dengan judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam masalah ini, ada dua pendapat para

ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, perempuan itu
mendapatkan mahar yang disebutkan saat akad nikah. Sebagian lagi

mengatakan, perempuan itu mendapatkan mahar mitsl (mahar

perempuan yang sepertinya), dan ini adalah pendapat mayoritas.

W* 4 ,ifr. lt "j t:* q'o$'s €idak ada baginya selain itu.

Kemudian dia berkata sesudahnya, "Baginya maharnya"). Atsar ini
disebutkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang maushul dari

Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan dengan redaksi yang sama hingga

kalimat, "Tidak ada baginya selain itu." Dari jalur Mathr Al Warraq,

dari Al Hasan, sama sepertinya, dan dia berkata, "Baginya mahamya."

Maksudnya, mahar bagi perempuan yang sepertinya. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud -Uqbah bin Amr Al Anshari-

tentang larangan mengambil harga anjing, upah tukang ramal, dan
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mahar pelacur. Adapun kalimat, "Dari Az-Ztrhi dari Abu Bakar bin

Abdurrahman", dia adalah Ibnu Al Harits bin Hisyam. Dalam riwayat

Al Humaidi disebutkan, "Dari Sufyan, Az-Zrthri menceritakan kepada

kami, sesungguhnya dia mendengar Abu Bakr bin Abdurrahman."

Penjelasannya sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang jual-

beli.

Kedua, hadits Abu Juhaifah tentang laknat bagi perempuan

yang membuat tato dan minta ditato. Dalam hadits ini disebutkan,

"Dan beliau melarang mengambil harga anjing, hasil usaha pelacur,

dan melaknat orang-orang yang membuat gambar", seperti yang

dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jual-beli.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang larangan mengambil hasil

pelacur. Ketiga hadits ini sudatr dijelaskan pada akhir pembahasan

tentang jual-beli.

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur berkata: Barangsiapa

melakukan akad pada sesuatu yang haram, dan dia mengetahui

keharamannya, maka wajib atasnya hadd (hakuman), berdasarkan

ijma' tentang haramnya akad itu, dan tidak ada syubhat yang bisa

menggugurkan hadd. Sementara para ulama madzhab Hanafi

berpendapat bahwa akad tersebut adalatr syubhat. Mereka

menguatkarurya dengan kasus seseorang yang bersetubuh dengan

budak perempuan yang dimiliki bersama orang lain, maka budak ini

haram baginya menurut kesepakatan, tetapi dia tidak dikenai hadd,

karena syubhat. Argumentasi ini dijawab bahwa bagiannya dari

kepemilikan budak itu menimbulkan syubhat. Berbeda dengan

perempuan yang menjadi mahramnya, dia tidak memiliki hak sama

sekali terhadap perempuan ini, sehingga kedua kasus ini berbeda.

Oleh karena itu, Ibnu Qasim (salatr seorang ulama madzhab Maliki)

berkata, "Wajib ditegakkan had pada kasus persetubuhan dengan

perempuan merdeka dan tidak wajib pada kasus persetubuhan dengan

perempuan budak."
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53. Mahar untuk Perempuan yang telah Terjadi Dukhul (iima')
dan Bagaimanakah Dukhul itu Sendiri? atau Suami Menceraikan

Istrinya sebelum Dukhul dan Menyentuh.
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5349. Dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku

berkata kepada Ibnu Umar, "seorang laki-laki yang menuduh istrinya

berzina." Dia berkata, "Nabi SAW memisahkan antara dua saudara

bani Ajlan. Beliau bersabda, 'Allah mengetahui salah satu dari kamu

berdusta, adakah di antara kamu yang mau bertaubat? " Keduanya

tidak mau (bertaubat). Beliau bersabda lagS,'Allah mengetahui salah

satu dari kamu berdusta, adakah di antara kamu yang mau

bertaubat? " Keduanya tidak mau (bertaubat). Maka beliau

memisahkan antara keduanya." Ayyub berkata: Amr bin Dinar berkata

kepadaku: Dalam hadits terdapat sesuatu yang aku lihat engkau tidak

menceritakannya. Dia berkata, "Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'.

Beliau bersabda, *Tidak ada harta bagimu. Jikn engkau benar, maka

engkau telah dukhul dengannya. Jikn engkau dusta, maka ia lebih

jauh darimu."
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Keteranean Hadits:

(Bab mahar bagi perempuan yang telah terjadi dukhul).

Maksudnya, kewajiban memberi mahar atau hak terhadap mahar bagi
perempuan yang telah terjadi dukhul. Adapun pernyataannya,

"Bagaimanakah dukhul itu sendiri" mengisyaratkan perbedaan

pendapat tentang hakikat dukhul. Kemudian kalimat pada hadits di
atas, t{r 'dt| Ui (engkau telah dukhul dengannya) dijadikan dalil

mereka yang mengatakan bahwa seseorang yang telah menutup pintu

dan menurunkan tirai terhadap seorang perempuan, maka dia wajib
membayar mahar (penuh), dan jika perempuan itu dicerikan maka

harus menjalani masa iddaft. Demikian dikatakan Al-Laits dan Al-
Auzai'i serta ulama Kufah dan Imam Ahmad. Pendapat serupa dinukil
juga dari Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, dan Ibnu
Umar.

Ulama Kufah berkata, "Berduaan secara sempurna dengan istri
mengharuskan adanya mahar secara penuh, baik terjadi hubungan

intim atau tidak, kecuali jika salah satunya sedang sakit, puasa,

mahram, atau si perempuan sedang haid, maka pada kondisi ini wajib
dibayar setengah mahar (bila terjadi perceraian), namun si perempuan

harus melakukan iddah secara sempurna." Mereka berdalil bahwa
pada umumnya saat pintu ditutup dan tirai diturunkan terhadap

perempuan, maka yang terjadi adalatr hubungan intim. Oleh karena

itu, hal yang umum ini diposisikan sebagai suatu kepastian, sebab

umumnya jiwa saat itu tidak mampu bersabar untuk segera melakukan

hubungan intim, mengingat syatrwat sangat mendorongnya, dan

faktor-faktor pendukungnya sudah ada memadai.

Adapun Imam Syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan

batrwa matrar tidak wajib dibayar penuh, kecuali terjadi hubungan

intim. Dia berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Baqaratr [2]
ayat 237, 6 i i'r,i Uj'',;i &; ni'$:# b( fu ;'6:rlfia lti:
;r*,j (Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum knmu

518 - FATIIUL BAARI



bercampur dengan merekn, padahal sesungguhnya kamu sudah

menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang

telah kamu tentuknn itu), dan firman-Nya dalam surah Al Ahzaab [33]
ayat 4e, q\:fr ,V b W'€, 6 "$:k'oi ,F'c "$tfiL 'j
(kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya,

maka sekali-knli tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu

minta menyempurnakannya). Pendapat seperti ini dinukil juga dari

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Sirin.

Adapun jawaban bagi hadits pada bab di atas, bahwa dalam riwayat

lain -sehubungan dengan hadits di atas- disebutkan, '0, |rirL, ",r't*i
V? @aka itu sebagai imbalan atas kamaluannya yang telah engkau

halalkan)." Kalimat, 'Engkau telah dukhul padanya' tidak dapat

dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan, "Sekadar dukhul
mengharuskan adanya mahar."

Imam Malik berkata, "Apabila seorang laki-laki dukhul dengan

seorang perempuan di rumah si laki-laki, maka pengakuan perempuan

itu yang diterima atas apa yang terjadi, sedangkan bila hal itu terjadi
di rumah si perempuan, maka pengakuan si laki-laki yang diterima."
Pendapat ini dia nukil dari Ibnu Al Musayyab. Kemudian dinukil juga

riwayat lain dari Imam Malik seperti pendapat ulama Kufah.

)f'":t # (iit 1i lAtau dia menceraiknnnya sebelum dukhul).

Ibnu Baththal berkata, "Seharusnya adalah, bagaimanakah

mentalaknya? Namun, dia cukup menyebut perbuatan tanpa

menyebutkan mashdar, karena sudah diindikaskan kepadanya." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga seharusnya kalimat itu adalah,

"Atau bagaimana hukum apabila menceraikannya sebelum dukhul?"

-;.;*lti (Dan menyentuh). Hal ini tercantum dalam riwayat

An-Nasafi. Adapun pernyataan selengkapnya adalah, "Dan
bagaimanakah hakikat menyentuh?" Ia dihubungkan dengan kata
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dukhul. Maksudnya, jika seseorang menceraikan istrinya sebelum

dukhul dan sebelum menyentuhnya.

Kemudian Imam Butfiari menyebu&an hadits Ibnu Umar dari

riwayat Sa'id bin Jubair tentang kisah pasangan yang melakukan /i'an.
Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail pada bab-bab tentang

li'an.

53. Mut'ah (Pemberian) bagi Perempuan yang belum Ditetapkan

Maharnya

t*-fi\f '#ki u,r;:31'i:iL ot rs)b tE r) , jG {A
, ' o zoz . .b *r:;au)Lv ,,dl;at) l1j (U.-15 jr, Aj,*
UtT'"- l:, e#'€- e.q €bt,yru.ts l#tr u.r'

t1*'t) ri;ib'e {! -^-ljlt 
,f. tt {'?tr .f*

Berdasarkan firman Allah, *Tidak ada kewajiban membayar

(mahar) atas kamu, jilca kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum

lramu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan

maharnya 
-hingga 

firman-Nya- Maha Melihat. " (Qs. Al Baqaratr

[2]: 236-237) dan firman Allah, "Kepada wanita-wanita yang

dicerailcan (hendaklah diberilran oleh suaminya) mut'ah menurut

yang ma'ntf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang talcwa.

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hulam-

huhtm-Nya) supaya kamu memahdminya." (Qs. Al Baqaratr l2!:2al-
242) Nabi SAW tidak menyebutkan mut'ah berkenaan dengan

perempwm yang melakukan li' an ketikaditalak suaminya.
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5350. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, sesungguhnya

Nabi SAW bersabda kepada pasangan yang melakukan li'an,

"Perhitungan kamu berdua kepada Allah, salah satu dari kamu telah

berdusta, tidak ada jalan bagimu terhadapnya. " Si laki-laki berkata,

"Wahai Rasulullah, hartaku." Beliau bersabda, *Tidak ada harta

bagimu. Jika engkau benar dalam tuduhanmu terhadapnya, maka

harta itu sebagai imbalan atas kemaluan yang telah englwu halalkan,

dan jilra engkau berdusta terhadapnya, maka harta itu lebih jauh, dan

lebih jauh untukrnu darinya."

@:
(Bab mut'ah bagi perempuan yang belum ditetaplan mahar

untulorya. Berdasarkan firman Allah, "Tidak ada kewaiiban

membayar (mahar) atas kamu, jika kamu mencerailcan isteri-isterimu

sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentulran maharnya -hingga firman-Nya- Maha Melihat).

Kebanyakan periwayat menyebutkan seperti itu. Begitu pula yang

disebutkan dalam riwayat Karimatr. Sementara Ibnu Baththal

mengutip dalam penjelasannya terhadap Shahih Bukhari hingga

Iirman-Ny4 "Orang yang memaPu menurut kemampuannya",

kemudian dia berkata" "sampai firman-Nya,'kamu rnemhaminya'."

Namun, saya tidak melihat yang dernikian pada selainnya. Hal ini

cukup jauh dari yang sebenarny4 sebab Imam Bukhari berkata setelah
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itu, "Dan firman-Nya, 'Kepada wanita-wanita yang diceraikan

(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf'."
Pernyataan Imam Bukhari di judul bab yang membatasi pada

perempuan yang belum ditetapkan maharnya, dikuatkan dengan

firman Allah, "Dan sebelwrt kamu menentukan maharnya." Ini

merupakan pendapatnya yang mengatakan bahwa kata au (atau) pada

ayat itu berfungsi untuk menjelaskan macam-macamnya. Penafian

kewajiban membayar mahar dari mereka yang menceraikan istrinya

sebelum bercampur dengannya menunjukkan tidak ada mut'ah bags

perempuan yang ditalak sebelum dukhul, karena dia kurang dari yang

seharusnya. Lalu bagaimana ditetapkan bagi perempuan itu kadar

yang lebih dibanding mereka yang telah ditetapkan baginya kadar

tertentu dan setelah digauli? lni salah satu di antara dua pendapat

ulama dan juga salah satu pandangan Imam Syaf i.

Menurut madzhab Hanafi, mut'ah khusus bagi perempuan

yang ditalak sebelum dukhul dan belum ditetapkan maharnya. Al-
Laits berkata, "Mut'ah tidak wajib sama sekali." lni juga yang

dikatakan Imam Malik. Kemudian sebagian pengikutnya berdalil

untuk mendukung pendapat ini bahwa mahar belum ditetapkan.

Namun, tidak adanya penetapan mahar tidak menafikan kewajiban,

seperti halnya nafkah untuk kerabat. Sebagian lagi berdalil bahwa

Syuraih berkata, "Berilah mut'ahjika engkau seorang yang baik, dan

berilah mut'ah jika engkau seorang yang bertakwa." Akan tetapi

pernyataan ini tidak mengindikasikan penafian kewajiban.

Sekelompok ulama salaf berpendapat batrwa bagi setiap

perempuan yang ditalak harus diberi mut'ah tanpa ada kecuali.

Pendapat serupa dinukil juga dari Imam Syaf i, dan inilah yang kuat.

Hal serupa berlaku pada setiap pemisahan suami-istri, kecuali

perpisahan yang berasal dari pihak perempuan.

<)s,"Jru. 7U ,y:61*.1) l:jj (Dan firman Allah, "Kepada

wanita-wanita yang diceraikan [hendaklah diberikan oleh suaminyaJ
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mut'ah menurut yang ma'ruf').Ayat ini dijadikan dasar oleh mereka

yang memberlakukannya secara umum. Namun, mereka yang

memberi perincian mengkhususkannya seperti pada pembahasan yang

lalu.

(Nabi SAW tidak menyebutkan mut'ah berkenaan dengan perempuan

yang melakukan li'an ketika ditalak oleh sumianya). Hadits-hadits

tentang li'an stdah disebutkan dari semua jalumya. Namun, tidak ada

satu pun yang menyebutkan tentang mut'ah, maka seakan-akan Imam

Bukhari berpegang dengan ini bahwa tidak adanya mut'ah bagi
perempuan yang li'an menunjukkan tidak adanya kewajiban mut'ah.

Namun, pendapat ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa pemisahan

tidak terjadi dengan sebab li'an. Adapun yang berpendapat bahwa

pemisahan terjadi karena li'an, mereka menjawab kalimat "Ditalak

suaminya", bahwa hal itu dilakukan sebelum mengetahui hukumnya.

Dengan demikian, perempuan yang melakukan li'an tidak masuk

dalam cakupan umum ayat tentang keharusan memberi mut'ah bagi
perempuan-perempuan yang ditalak.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang kisah laki-laki yang melakukan li'an. Adapun kalimat, "Jika

engkau dusta", disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani dengan

redaksi, "Jika engkau berdusta kepadanya."

Penutup

Pembahasan tentang talak/perceraian dan hal-hal yang

berkaitan dengannya, berupa li'an, zhihar, dan lainnya, memuat 118

hadits marfit'. Ada 26 hadits mu'allaq dan sisanya hadits maushul.

Hadits yang diulang pada pembahasan sebelumnya berjumlah 92

hadits dan yang tidak diulang sebanyak 26 hadits.
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Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim kecuali
hadits Aisyah, hadits Abu Usaid, dan hadits Sahal bin Sa'ad tentang

kisah perempuan dari suku Al Jun, hadits Ali, "Tidakkah engkau

mengetahui bahwa pena diangkat dari orang yang tidur" (salah satu

hadits mu'allaq), hadits Ibnu Abbas tentang kisah Tsabit bin Qais
dalam masalah khulu', haditsnya tentang suami Barirah, juga

haditsnya "Adapun orang-orang musyrik berada pada dua tempat",

hadits Ibnu Umar tentang nikatr dengan perempuan atrli dzimmah,

haditsnya tentang tafsir iilaa', hadits Al Miswar tentang urusan

Subai'ah, dan hadits Aisyah "Adapun Fathimah binti Qais berada di
tempat yang menakutkan" (salah satu hadits mu'allaq). Dalam
pembahasan ini terdapat juga 90 atsar dari para sahabat dan tabi'in.
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eHr ,q
69. KITAB NAFKAH

1. Keutamaan Nafkah untuk Keluarga

Dan firman Allah, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang
mereka na/kahknn. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."
Demikianlah Allah menerangknn ayat-ayat-Nya kepadamu supaya

kamu berfikir, tentang dunia dan akhiraf." (Qs. Al Baqaratr [2]:219-
220) Al Hasan berkata, "Al 'Afwu artinya yang lebih."

eri t atu\l ti ,; lt :u'4 ,J6 Zu ; "G* *
dt f ,Jui'.:;| *i" ,k 4t q ,irti"Grf.,J.\t )y,-,-

11- L\i e * BJr ai $,ju *, ,:tL ir Jb
.ai:r-?{utr -ry"

5351. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Yazid Al Anshari, dari Abu Mas'ud Al Anshari, aku

berkata, "Dari Nabi SAW?" Dia berkata, "Dari Nabi SAW, beliau

bersabda, 'Apabila seorang muslim mena/kahkan suatu naftah kepada

keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi

sedelrah baginya'."

Fi ir' ,y u.k '*,s,'# traad $6 'dtju:t) J6 ar Jyj
.)b;sr ,Ar ,o;tt J$) Gi;tti,;:fu' ,J orfi;.s'€- t Uli
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5352. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, "Allah berfirman, 'Berilah naJkah wahai anak Adam,

niscaya akan Aku beri naJkah kepadamu'."

'dt|se iJv',;) si

)i ,:t W e y;:is ,"S:,:tt: {r\, & eilt
.rVlt CUI

5353. Dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah RA, dia Uertatu'

Nabi SAW bersabda, "Orang yang memenuhi kebutuhan para janda

dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan
Allah, atau orang yang mengerjakan shalat di malam hari dan

berpuasa di siang hari."

lrt ,i.:,;i p', *L \t *'4t ,trs :J$ ib ?nt *>, * *
,'J .y ,i6 rii J\ ,t')f iu ;, ,Lii ,4''*;

c..tttttt,J.ct

7J3';:i ,'if 'c;iilr, ,le-lfilt,ju t,,"6u ,Lii .) ;v *.pilv

W, )*ii G a(tt o;95-ilG'frb:i'ri'a?;Vi"dt:.,)
ht',p, ,*ilt G G rnt'; dt & ,:i:^b i ';r';rf

.t: s?I + Hj Ut +'&.,:&';.
5354. Dari Sa'ad RA, dia berkata: Nabi SAW menjengukku

ketika aku sakit di Makkah, maka aku berkata, "Aku memiliki harta,

apakah aku mewasiatkan hartaku seluruhnya?" Beliau bersabda,
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"Tidak". Aku berkata, "Seperduanya?" Beliau bersabda, "Tidak".
Aku berkata, "Sepertiganya?" Beliau bersabda. "sepertiga dan

sepertiga itu banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam
keadaan berkecukupon lebih baik daripada meninggalkan mereka

dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang-orang
dengan menengadahkan tangan mereka. Apa saja yang engkau
naJkahkan, maka ia menjadi sedekah bagimu hingga suapan yang
engkau angkat ke mulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu dan
memberi manfaat sebagian orang karenamu serta memberi mudharat
yang lainnya."

Keterangan Hadits:

(Bismillaahirrafumaanirrahiim. Kitab na/kah dan keutamaan
nalkah kepada keluarga). Demikian yang disebutkan dalam riwayat
Karimah. Pada riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi disebutkan ..Kitab

Nafkah, Bismillaahirrafumaaniruahiim, kemudian berkata, "Bab
Keutamaan Nafkah kepada Keluarga" sementara kata "bab" tidak
tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

pu-Ir ts h, *r tu.k *tt ,p ,rr$- tiu WiUr) j6,t ;1tr ,1it
9i7t) giJ' d otfu 

'SJIJ 
6ir*an Allah Azza Wa Jaila, ,,Dan

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka na/knhkan. Katakanlah:
"Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan

akhirat".). Demikian disebutkan oleh semua periwayat. Dalam
riwayat An-Nasafi ketika menyebutkan "qulil afwa", maka dikatakan
bahwa mayoritas membaca "qulil afwa" (dengan tanda fathah),
maksudnya, hendaklah kamu menafkahkan yang lebih, atau

nafkahkanlatr yang lebih. Sementara Abu Amr --{an sebelumnya Al
Hasan dan Qatadah- membacanya "qulil afwu" (dengan tanda

dhammah) artinya ia adalatr yang lebih. Serupa dengannya perkataan

mereka, "maadzaa rakibta? aforas am ba'iir?" (Apa yang engkau
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tunggangi, apakah kuda atau unta?). ini boleh dibaca 'afarasun am

ba'iirun', dan bisa juga dibaca 'afarasan am ba'iiran'.

JbAr 3;;lr ';;Sr'Sri1 6t Hasan berkata, "Al 'Afwu artinya

yang lebih".). Pernyataan ini disebutkan Abd bin Humaid dan

Abdullatr bin Ahmad dalam kitab Ziyadat Az-Zuhd dengan sanad yang

maushul dan sanad yang shahih dat'. Al Hasan Al Bashri disertai

tambahan, "Dan tidak ada celaan bagr yang menahan (tidak

menyedekatrkan)." Abd bin Humaid meriwayatkan juga dari jalur lain

dari Al Hasan, dia berkata, .,,"(,t JLj'rlk i Uo:,{# I ;si lJanganlah

engkau menghabiskan hartamu kemudian engkou duduk meminta

harta kepada manusia). Dari sini diketahuilah makna 'yang lebih',
adalah apa yang tidak mempengaruhi harta hingga merusaknya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari mursal Yahya bin Abu

Katsir dengan sanad yang shahihhinggakepadanya , ,fr iir;l'oi'^lX.

b ,# ut ,:,f.nij;$i u) Lr 'r,ii pt * ir, ,p yi li,rfil #j
U;t SAfii 6ampai berita kepadanya bahwa Mu'adz bin Jabal dan

Tsa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, keduanya berkata,
"Sesungguhnya kami memiliki budak-budak dan keluarga, maka

apakah yang kami na/kahkan dari harta-harta kami? " Maka turunlah

ayat tersebut). Dengan ini jelas maksud Imam Bukhari menyebutkan

ayat tersebut di bab ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sebagian ulama bahwa yang

dimaksud dengan al afwu adalah apa yang lebih dari nafkah keluarga.

Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Sementara dari

Mujatrid, dia berkata,*Al 'Aji4,u adalah sedekatr wajib." Lalu dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas disebutkan, *Al 'Afwu adalah apa

yang tidak jelas pada harta dan ini terjadi sebelum sedekatr

diwajibkan". Ketika pendapat-pendapat ini berbeda, maka apa yang

disebutkan tentang sebab turunnya lebih utama untuk dijadikan dasar

FATHUL BAARI _ 5,29



meskipun statusnya mursal. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan

empat hadits.

Pertama, hadits Abu Mas'ud Al Anshari, yaitu Uqbah bin Amr

tentang nafkah yang dikeluarkan seorang muslim untuk keluarganya.

?.o i."t* ,f (Dari Adi bin Tsabit). Pada pembahasan tentang

iman disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah, "Adi bin Tsabit

mengabarkan kepadaku."

,'Sut s'1,u"i *v ht ,P dt 4t f ,'aii !tU\, *, eri *
Pi * lo' ,r^; 4t * (Dari Abu Mas'ud Al Anshari, aku berkata,

"Dari Nabi SAlfi" Dia berknta, "Dari Nabi SAII"). Orang yang

mengucapkan "aku berkata" adalah Syu'bah. Demikian dijelaskan Al
Ismaili dalam riwayatnya dari jalur Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dia

menyebutkannya hingga kalimat, "Dari Abu Mas'ud, dia berkata:

Syu'bah berkata, 'Aku berkata,'la dari Nabi SAW?'Dia menjawab,

'Benar'." Pada pembahasan tentang iman disebutkan dari Abu

Mas'ud, dari Nabi tanpa menyebutkan pertanyaan ulang. Lalu

disebutkan redaksi yang serupa dengannya.

Pada pembahasan tentang peperangan dari Muslim bin

Ibrahim, dari Syu'bah, dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dia

mendengar Abu Mas'ud Al Badari, dari Nabi SAW... disebutkan

redaksi hadits secara ringkas, dan tidak ada kalimat "dan dia

mengharapkan pahalanya." Kalimat ini pula yang membatasi cakupan

riwayat yang mengatakan bahwa infak kepada keluarga adalah

sedekah, seperti hadits Sa'ad (hadits keempat di bab ini), yang

disebutkan, "ti:t:o Uj '# '&31 Wj (dan apa saja yang kamu

na/lrahkan, maka ia merupakan sedekah bagimu).

Maksud ifutisab adalah keinginan untuk mendapatkan balasan.

Sedangkan maksud sedekah adalah pahala. Penggunaan kata sedekah

untuk mengungkapkan pahala adalah dalam konteks majaz. Hal itu

dikuatkan dengan ijma'yangmembolehkan berinfaq kepada istri yang
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berasal dari bani Hasyim misalnya. lni termasuk maias tasybih

(penyerupaan), tetapi yang dimaksud adalah pahala itu sendiri bukan

tentang jumlah atau bentuknya.

Dari hadits ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan

dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Oleh karena itu, Imam

Bukhari memasukkan hadits Abu Mas'ud tersebut pada bab "Amal

Perbuatan itu harus Disertai Niat dan Mengharapkan Pahala."

Kemudian jumlah atau kadar nafkah sengaja dihapus dari lafazh

"apabila menafkahkan" agar mencakup yang banyak maupun yang

sedikit.

Kalimat "kepada keluarganya" ada kemungkinan mencakup

istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu diikutkan

apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi

nafkah, sebab jika pahala didapatkan pada perkara yang wajib, maka

keberadaannya pada sesuatu yang tidak wajib tentu lebih utama. Ath-

Thabari berkata yang ringkasnya, "Infak kepada keluarga adalah

wajib, dan yang melakukannya mendapat pahala sesuai niatnya. Tidak

ada pertentangan antara statusnya yang wajib dan penamaannya

sebagai sedekah. Bahkan nafkah kepada keluarga lebih utama

daripada sedekah sunah."

Al Muhallab berkata, "Nafkah kepada keluarga adalah wajib

berdasarkan ijma'. Hanya saja syara' memberinya nama sedekah

karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan

yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara di sisi

lain, mereka telah mengetahui pahala sedekah. Oleh karena itu,

diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga

merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikannya

kepada selain keluarganya, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan

mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan

sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunah."
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Penamaan nafkah sebagai sedekah

sama halnya dengan penamaan mahar sebagai 'niltlah' (pemberian).

Oleh karena kebutuhan perempuan terhadap laki-laki sama seperti

kebutuhan laki-laki terhadapnya -{alam kelezatan, ketentraman,

penjagaan, dan keinginan mendapatkan anak- maka pada dasarnya

laki-laki tidak wajib memberikan sesuatu kepada perempuan itu.

Hanya saja Allah mengkhususkan bagi laki-laki keutamaan atas

perempuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, dan dengan itulah

laki-laki diangkat derajatnya di atas perempuan, sehingga boleh

digunakan kata'nihlaft' untuk mahar, dan boleh juga digunakan kata

sedekah untuk nafkah."

Kedua, hadits Abu Hurairah yang dikutip melalui Ismail, dari

Malik, dari Abu Az-zinad, dari Al A'raj. Ismail adalah Ibnu Abi

Uwais. Hadits ini diriwayatkan Imam Malik, tetapi tidak terdapat

dalam kitab Al Muwaththa', dan sesuai dengan kriteria syaikh kami

dalam kitab Taqrib Al Asanid, dia tidak meriwayatkannya seperti

hadits-hadits yang serupa dengannya. Hanya saja dia

meriwayatkannya dari Hammam, dari Abu Hurairah RA. Al Ismaiii

meriwayatkannya dari Abdunahman bin Al Qasim dan Abu Nu'aim

dari Abdullah bin Yusuf dari Malik.

'alb Wi i'rT a,ir 6- Wi ,hr iri @llah berfirman, "Berinfaklah

wahai anak Adam, niscaya Alru akan berinfak kepadamu"')' Kata

infak pertama dalam bentuk perintah (amr), sedangkan yang kedua

dalam bentuk kata kerja bentuk masa sekarang dan akan datang

(mudhari'), yaitu janji untuk menggantikan, seperti firman Allah, 6i

'^);;-'* :e'U ;erll Taan barang apa saja yang kamu na/kahkan,

maka Allah aknn menggantinya). Bagan tersebut telah disebutkan

pada tafsir surah Huud dari jalur Syu'aib, dari Abu Hamzah, dari Abu

Az-Zinad-di sela-sela hadits-,,sri i1t U- isai ;'ll; 6;ll;p( 'llr iri
(Allah berfirman, "Berinfaklah niscaya Aku akan berinfak

kepadamu." Beliau bersabda, "Tangan Allah adalah penuh"')' Hadits
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kedua ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib Malik
dari Sa'id bin Daud, dari Malik, dia berkata, "Shahih. tetapi hanya

diriwayatkan oleh Sa'id dari Malik." Sementara Imam Muslim
meriwayatkan hadits pertama dari Hammad, dari Abu Hurairah

dengan redaksi, |!5b Wi ,#1 ,r).'JA |jiU,S ?ttt ;t1 lS"sungguhnya Allah

berfirman kepadaku, "Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak

kepadamu").

Imam Bukhari memisahkannya sebagaimana yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, dan dalam riwayatnya

tidak ada kalimat "berfirman kepadaku", maka hal ini menunjukkan

bahwa yang dimaksud oleh firman-Nya dalam riwayat bab di atas,

"Wahai anak Adam" adalah Nabi SAW sendiri. Namun, mungkin juga

yang dimaksud adalah jenis anak Adam. Adapun pengkhususan

penisbatan itu kepada Nabi SAW, dikarenakan beliau adalah

pemimpin manusia. Oleh karena itu, pembicaraan ditujukan kepada

beliau untuk diamalkan dan disampaikan kepada umatnya.

Kemudian tidak adanya pengaitan nafkah dengan sesuatu

tertentu menunjukkan bahwa anjuran berinfak mencakup segala jenis

kebaikan. Hadits Syu'aib ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang tauhid.

Ketiga, hadits dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik, dari Tsaur

bin Zaid, dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah. Pada sanad ini
disebutkan, "Dari Tsaur bin Zaid", sementara dalam riwayat

Muhammad bin Al Hasan dalam kitab Al Muwaththa'dari Malik,
"Tsaur mengabarkan kepadaku."

I' h, ,t ;+sr:i€ ,#ti *:\t ,rv ..rrfur (Orang yang

berusaha menutupi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin

sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah). Demikian dikatakan

oleh semua murid Imam Malik darinya dalam kitab Al Muwaththa'
dan selainnya. Kebanyakan mereka mengutipnya menurut versi lafazh
riwayat Malik dari Shafivan bin Sulaim secara mursal, kemudian dia
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berkata, "Dari Tsaur dengan sanad ini sama sepertinya." Namun,

disebutkan pada pembahasan tentang adab dari Ismail bin Abi Uwais,

dari Malik sama seperti itu. Adapun Abu Qunah Musa bin Thariq

mencukupkan pada riwayat Malik dari Tsaur, dia berkata, ;n.rfu'
"U* ii ,Siti W't\r lOrong yang berusaha menutupi kebutuhan

para janda dan orang-orang miskin akan mendapatkan pahala). Hal

itu dijelaskan Ad-Daruquthni dalam kitab Al Muwaththa'at.

iriSr ;llalr ;itr tlrlir \1 6tau orang yang shalat di malam hari

berpuasa di siang hari). Demikian disebutkan oleh semua periwayat

dari Malik tanpa keraguan. Namun, kebanyakan mereka 
-seperti

Ma'n bin Isa, Ibnu Wahab, dan Ibnu Bukair, serta yang lainnya-
mengutip dengan redaksi, lilt'ekt j$ ?tt-, ,t$g \i Tatau seperti

yang berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari)- Ibnu Majah

meriwayatkarulya dari Ad-Darawardi dari Tsaur sama seperti redaksi

ini, tetapi dia mengucapkannya dengan menggunakan kata sambung

wawu (dan) bukan au (atau). Pada pembahasan tentang adab

disebutkan dari riwayat Al Qa'nabi dari Malik dengan redaksi, Yi:
'!;,i1 f.6tj ,:;k-i fuii iJti @an aku mengira dia berkata, "seperti

orang yang terus shalat tidak berhenti dan orang yang berpuasa tidak

pernah berbuka".). Al Qa'nabi ragu dalam hal itu. Sernentara

kebanyakan periwayat menyebutkannya dari Malik yang semakna

dengannya disertai keraguan, maka dapat disimpulkan bahwa Al

Qa'nabi menukil secara khusus redaksi yang disebutkannya.

Makna as-saa'i (berusaha menutupi) adalah yang pergi dan

datang untuk memberikan apa yang bermanfaat bagi para janda dan

orang-orang miskin. Kata armalah adalah perempuan yang tidak

memiliki suami. Adapun kata miskiin sudah dijelaskan pada

pembatrasan tentang zakat.

Kesesuaian hadits dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi

kemungkinan keluarga fterabat) memiliki dua sifat yang disebutkan
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itu sekaligus. Apabila telah jelas keutamaan mereka yang memberi

nafkah kepada yang tidak memiliki hubungan kerabat dan memiliki

dua sifat itu, tentu yang memberi nafkah kepada yang memiliki sifat

tersebut lebih utama.

Keempat, hadits Sa'ad bin Abu Waqqash tentang wasiat untuk

memberikan sepertiga hartanya. Penjelasannya sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang wasiat. Yang dimaksud di tempat ini terdapat

pada kalimat"dan apa saja yang engkau naftahknn, makn ia bagimu

sedekah hingga suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu." Imam

Muslim meriwayatkan dari hadits Mujahid dari Abu Hurairah yang

dinisbatkan kepada Nabi, 3|j,-:s ,P: e'&i ji-22 lli$a'^;yli'tU-2

pi;*t t"'ufui.5+ir lqi'lr ,j6 .eu3( e ufuf l{;i ..i'r W e'&t
tli lsatu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, satu dinar

yang engkau berikan kepada budak, satu dinar yang engkau berikan

di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau naJkahkan kepada

keluargamu. Beliau bersabda, "Dinar yang engkau naJknhkan kepada

keluargamu adalah lebih besar pahalanya."). Dari hadits Abu

Qilabah, dari Abu Asma', dari Tsauban yang dinisbatkan kepada

Nabi, ff e $.ts ,,l,.'& rs";t ,l,v & &Js-t ,yTt',& ts-; ,#i
lt ,b e *rO,l1 O '@- "rg-;t ,&r (Dinar yang paling utama

dinaftahkan oleh seseorang adalah dinar yang dia na/kahkan kepada

keluarganya, dan dinar yang dia naJkahkan kepada hewannya dijalan
Allah, dan dinar yang dia naftahkan kepada sahabat-sahabatnya di
jalan Allah). Abu Qilabah berkata, "Dalam hadits itu dimulai dengan

keluarga, lalu siapa laki-laki yang lebih besar pahalanya daripada laki-

laki yang berinfaq kepada keluarganya untuk menjaga harga diri
mereka, lalu Allah memberikan manfaat dengan sebab itu kepada

mereka?." Ath-Thabari berkata, "Dimulainya dengan berinfak kepada

keluarga (tanggungan) mencakup diri sendiri, karena diri seseorang

termasuk tanggungannya, bahkan ini yang lebih besar haknya atasnya

daripada tanggungan yang lain, karena seorang tidak harus
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menghidupkan selainnya dengan jalan mencelakakan dirinya.

Demikian juga dengan infak kepada keluarganya."

2. Kewajiban Memberi Nalkah kepada Keluarga dan

Tanggungan

J:"'*:t,iv ,iv & hr e36;.} t ;L ;Jt Cw ,rj r
#t u F qJ' i0 ,e'!;6 y:iltMl ,*'t *f i'
#'01 iy, eV"of (y,i't';t J:;t Jy ...ix.t1 ,;l*:t

,d?,'i U J\;;"1 ,;ytii't #$ 
'::,bi 

,'*ir Jy.:

\*i *'?', e it );' ,y t*'d; ,i;:i t:.i 6 r;i.-
.i;:,, ,tj fi ut*,v ,iu

5355. Dari Abu Shalih, dia berkata: Abu Hurairah

menceritakan kepadaku, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Sedekah

paling utama adalah apa yang meninggalkan kecukupan bagi yang

bersedekah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di

bawah. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Seorang

perempuan berkata, "Entah engkau memberiku makan atau

menceraikanku." Seorang budak berkata, "Berilah aku makan dan

pekerjakanlah aku." Dan anak berkata, "Berilatr aku makan, kepada

siapa engkau menyerahkanku?" Mereka berkata, "Wahai Abu

Hurairah, engkau mendengar ini dari Rasulullatr? Dia berkata, "Tidak,

ini termasuk kecerdasan Abu Hurairah."

l
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,'JG'*i * ?" ,k yt',5r.,

.irti *l;.r,

t 7'-o,t I o , a. ttt, c, z

O1 ;';-'f al f :rr"*lt ,yt f
,& -W * tts tl gtbt ;

5356. Dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah,
..Sesungguhnya Rasulullah sAw bersabda,'sebaik-baik sedekah

adalah apa yang dikeluarkan setelah terpenuhi semua kebutuhan, dan

mulail ah dari s iap a y ang menj adi t anggun gan' ."

Keterangan lladits:

(Bab kewajiban memberi naftah kepada keluarga dan

tanggungan). secara zhahir yang dimaksud dengan keluarga pada

judul bab ini adalah istri. Penyebutan 'tanggungan' sesudahnya

termasuk penyebutan kata yang umum sesudah yang khusus. Atau

yang dimaksud 'keluarga' adalah istri dan kerabat, sedangkan yang

dimaksud 'tanggungan' adalah istri dan pembantu. Dengan demikian,

istri disebutkan dua kali sebagai penguat haknya. Dalil tentang

kewajiban memberi nafkah kepada istri telah disebutkan di awal

pembahasan tentang nafkah. Adapun dalil dari sunnah adalah hadits

Jabir yang diriwayatkan knam Muslim, W#t *il'#'#i
*\:jau (Dan hak merepa atas kamu memberikan rezeki kepada

mereka dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang

ma'rufl. Dari segi logika, istri tertahan dan terhalang untuk berusaha

dengan adanya hak suami, maka ijma' menentukan wajib memberi

nafkah kepada istri. Hanya saja mereka berselisih tentang besar

kecilnya nafkah yang diberikan. Jumhur ulama berpendapat,

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Imam Syaf i dan

sekelompok ulama -seperti 
dikatakan Ibnu Al Mundzir-

berpendapat kadamya ditentukan menurut ukuran tertentu @ua.

Pendapat jumhur disetujui sebagian ulama ahli hadits madzhab

Syafi'i, seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Mundzir, dan selain
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mereka Abu Al Fadhl bin Abdan. Ar-Ruyani berkata dalam kitab Al

Hilyah "Pendapat inilah yang sesuai qiyas". Sementara An-Nawawi

berkata dalam kitab Syarh Muslim sebagaimana akan disebutkan pada

bab "Apabila seseorang tidak Memberikan Nafkah, maka Istri boleh

Mengambil Sendiri", sesudah tujuh bab.

Sebagian ulama madzhab Syaf i beralasan jika patokannya

adalah kebutuhan, maka kewajiban nafkah gugur dari istri yang sakit

atau berkecukupan di sebagian hari-harinya. Untuk itu, kadar nafkah

wajib dikaitkan dengan sesuatu yang baku, dan ia adalah kafarat,

karena keduanya sama-sama berada dalam tanggungan. Hal ini

dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al Maa'idah [5] ayat 89, 'U

i(Ji( o:t;ht 6 .ji (dari makanan yang biasa kamu berikan kepada

keluargamu). Dalan ayat ini, kafarat dikaitkan dengan apa yang

dinafkahkan kepada keluarga, sementara ukuran mud dipakai dalam

kafarat.

Namun, dalil ini menjadi goyah oleh pandangan mereka yang

membenarkan ganti rugi padanya. Begitu pula jika istri makan

bersama suaminya, maka kewajiban memberinya nafkah menjadi

gugur. Padalatr kafarat berbeda dengannya dalam kedua hal itu.

Adapun yang benar dari segi dalil bahwa yang wajib adalah sesuai

kebutuhan (secukupnya). Terutama sebagian Imam telah menukil

ijma' fi'li (perbuatan yang disepakati) pada zaman sahabat dan tabi'in

atas hal itu, dan tidak diketahui dari seorang pun yang menyelisihinya.

,*'!:j t $tblt';i1 6"aa*h yang paling utama adalah apa

yang meninggalkan kecularyan bagi yang bersedekah). Hal ini telah

dijelaskan di awal pembahasan tentang zakat disertai perbedaan

redaksinya. Demikian juga kalimat "tangan di atas" dan sabdanya,
*Mulailah dari siapa yang menjadi tanggunganmu", yakni siapa yang

wajib bagimu menafkahinya. Dikatakan, 'aala ar-rajulu ahlahu,

artinya laki-laki itu menanggung keluarganya. Maksudnya, melakukan

538 - FATHUL BAARI



apa yang mereka butuhkan dari makanan dan pakaian. Ini adalah
perintah mendahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Terjadi perselisihan tentang nafkah
untuk anak-anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta serta
pekerjaan. Sebagian ulama mewajibkan kepada bapak memberikan
nafkah untuk semua anaknya, baik mereka yang masih kecil ataupun
yang sudah baligh, perempuan maupun laki-laki, selama mereka tidak
mempunyai harta yang mencukupi kebutuhan mereka. Jumhur ulama
berpendapat, bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya
hingga yang laki-laki mencapai usia baligh, dan yang perempuan
menikah, kemudian tidak ada nafl<ah yang wajib bagi bapak, kecuali
jika mereka menderita cacat permanen. Jika mereka memiliki harta,
maka tidak ada kewajiban memberi nafkah bagi bapak. Imam Syaf i
memasukkan cucu dan seterusnya ke bawah. Mereka ini tetap
dimasukkan dalam hukum anak dalam soal nafkah.

Adapun kalimat "taquulu al mar'ah,'(perempuan itu berkata)
tercantum dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Muhammad bin Ajlan,
dai Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, 'j6 s.irr J?) 6- J:if i ,,p
wrp (dikatakan, siapa yang aku tanggung wahai Rasulullah? Beliau

bersabda, "fstimu"), maka ini tidak benar, dan yang benar adalah
apa yang diriwayatkannya melalui jalur lain, dari Ibnu Ajlan, ;i F
i;:;6 v" ,):,t ;; i|:t (Abu Hurairah ditanya, ,Siapa yang menjadi

tanggunganmu, wahai Abu Hurairah? ). versi ini dijadikan pegangan
oleh sebagian pensyarah shahih Bukhari dan mereka mengabaikan
riwayat yang lain. Pandangan sebelumnya didukung riwayat Ad-
Daruquthni dari Ashim, dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, $,1 :V\j. Sy if;"lr (seorang perempuan

berkata kepada suaminya, "Berilah aht makan"). Namun, tidak ada
dalil dalam riwayat tersebut, karena hafalan Ashim sedikit diragukan
keakuratannya.
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Demikian tercantum dalam riwayat Al Ismaili dari Abu

Muawiyah, dari Al A'masy dengan sanad yang sama dengan hadits

pada bab di atas, "Abu Hurairah berkata: Seorang perempuan

berkata...." Ini pula yang menjadi makna perkataannya pada akhir

hadits bab di atas, ?if ;: O ,y tih 1 (Tidak, ini berasal dari

pemahaman Abu Hurairah). Dalam riwayat Al Ismaili yang disitir

terdahulu disebutkan, hr J's-i )'j'r31J,;ji';"f'Fiu;";';"'; r;( r; 
'ri6

d 'U r.iir ,jd \i-') * ir' .,Ir (Mereka berkata, 'Wahai Abu

Hurairah, sesuatu yang engkau katakan ini dari pendapatmu atau

dari perkataan Rasulultah?' Dia berkata, 'Ini dari pemahamanku'.).

Perkataannya'min tlsii' (dari pemahamanku), yakni dari hasil

pikiranku. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandangan itu adalah hasil

analisa hukum dari pemahamannya terhadap hadits marfu' dengan

realita yang ada. Dalam riwayat Al Ashiti disebutkan 'min kaisii'

artinya dari pemahamannya.

# oi $,1a1';t JF 6"orong istri berkata, "Entah engkau

memberiku makan'). Dalam, riwayat An-Nasa'i, dari Muhammad bin

Abdul Aziz, dari Hafsh bin Ghiyats, dengan sanad yang sama seperti

hadits pada bab di atas, P ',# Oi r\ lfntah engkau memberi naftah

kepadaku).

oi*ti $;ri ,qSr'J*-t $i budak berkata, "Berilah aku

makan dan pekerjakanlah aku"). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, ,4 l, ,#l :"*2v iW: (Dan pembantumu berkata,

"Berilah aht makan, dan jikn tidak, makaiuallah aku"')'

t$,ti c; Jl.,*1 ,i) JkJ $i anak berkata, "Berilah alat

makan, kepada siapa engkau meninggalknnku?"). Dalam riwayat An-

Nasa'i dan Al Ismaili disebutkan, ,# @ngkau menyerahkan

urusanku?), tetapi keduanya memiliki makna yang sama. Kata ini

dijadikan dalil bahwa anak-anak yang memiliki harta atau pekerjaan,
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maka sang bapak tidak wajib memberinya nafkah, sebab anak yang
berkata, "Kepada siapa engkau meninggalkanku?" hanyalah mereka
yang tidak bisa bergantung kecuali kepada nafkah dari bapaknya.
Adapun mereka yang memiliki pekerjaan atau harta tidak perlu
mengucapkan perkataan itu.

Kemudian kalimat "Entah engkau memberiku makan atau

engkau menceraikanku" dijadikan dalil bagi mereka ymtg berkata,

"Dipisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya jika dia sulit
memberikan nafkah dan si istri memilih untuk berpisah". Ini adalah
pendapat jumhur ulama. Sementara menurut ulama Kufah, si
perempuan harus bersabar dan nalkah itu tetap menjadi utang bagi
suaminya. Jumhur ulama berdalil dengan firman Allah dalam surah Al
Baqarah 12) ayat231, r\iti(,.trtV ;i,r?,-:,i \j (Janganlah kamu rujuki

mereka untuk memberi kemudharatan). Para ulama yang tidak
sependapat mengatakan, "sekiranya pemisahan itu wajib, tentu dia
tidak boleh tetap diperistrikan meskipun dia ridha.,, Namun, hal itu
dijawab bahwa ijma' membolehkan seorang perempuan menjadi istri
laki-laki seperti itu jika si perempuan rela. Sedangkan kondisi lainnya
tetap termasuk dalam larangan itu. sebagian mereka mengkritik
penetapan dalil ayat tersebut dengan mengatakan bahwa Ibnu Abbas
dan sekelompok tabi'in berkata, "Ia turun berkenaan dengan orang
yang menceraikan istrinya, dan ketikak iddahnya hamper berakhir, dia
pun rujuk kepadanya." Untuk menjawab kritikan ini, bahwa termasuk
kaidah mereka "dalam menetapkan suatu hukum harus berdasarkan
lafazh yang umum". Sampai mereka berpegang dengan hadits Jabir
bin Samuratr, ii&Jr d t$,L,i (tenanglah dalam shalat), untuk

meninggalkan mengangkat kedua tangan sesudah ruku'. padahal

sesungguhnya hadits itu berkenaan dengan isyarat tangan pada saat

tasyahhud untuk salam kepada fulan dan fulan. Sementara pada ayat
di atas, mereka berpegang kepada sebab (latar belakang historisnya).
Dalil lain bagi jumhur adalah pernakaian analogi kepada budak dan
hewan temak, karena orang yang kesulitan memberikan nafkatr
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kepada budak atau hewan ternaknya, maka dia dipaksa untuk

menj ualnya menurut kesepakatan ulama.

3. Seseorang Menyimpan Makanan Pokok Selama Satu Tahun

untuk Keluarganya, dan Bagaimana Nafkah bagi yang Berada

dalam Tanggungan?

,h'St *g'c-';',F ,'qr'it J,'Jt3 |r; C'JL, iss'# it ,f
'"J 
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5357. Dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Ma'mar berkata

kepadaku: Ats-Tsauri berkata kepadaku, "Apakah engkau mendengar

tentang seseorang yang menyimpan makanan pokok unfuk

keluarganya selama satu tahun atau sebagian tahun?" Ma'mar berkata,

"Hal itu tidak telintas dalam pikiranku." Kemudian aku menyebutkan

hadits yang diceritakan Ibnu Syihab Az-Zuhi, dari Malik bin Aus,

dari Umar RA bahwa Nabi SAW menjual kebun kurma bani Nadhir

dan menyimpan untuk keluarganya makanan pokok untuk satu tahun.

\ZJ rs')- ovtAr q *i ; ,tu.6 *?l :J\t 7W it ,f
1. t 1.. a, , "'1",rb'.bt "L'.I,J;v 

.gy u t?i eTt * i ,;, ;
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5358. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Malik bin Aus bin Al

Hadatsan mengabarkan kepadaku --dan Muhammad bin Jubair bin

Muth,im menyebutkan kepadaku sesuatu dari haditsnya, maka aku

berangkat hingga masuk kepada Malik bin Aus dan bertanya

kepadanya. Malik berkata kepadanya, 'Aku berangkat hingga aku

masuk kepada IJmar, lalu penjaga pintunya yang bernama Yarfa'

mendatanginya dan berkata, "Apakah engkau memperkenankan

Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair, dan Sa'ad yang minta rzin

masuk?" Dia berkata, "Ya", maka dia membeti izin mereka. Dia
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berkata: Mereka masuk, memberi salam, dan duduk. Kemudian yarfa'

tinggal beberapa saat, lalu berkata kepada LJmar, "Apakah engkau

mernperkenankan Ali dan Abbas?" Dia berkata, "ya", maka dia
memberi izin kepada keduanya. Ketika keduanya masuk, memberi
salam, dan duduk, maka Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
putuskanlah antara aku dan orang ini." Kelompok yang ada 

-Utsmandan sahabat-sahabatnya- berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
putuskanlah antara keduanya, dan istirahatkanlah salah satunya dari
yang lainnya." IJmar berkata, "Perhatikanlah, aku menyumpak kalian
dengan nama Allah yang dengan-Nya langit dan bumi menjadi tegak,

apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Kami
tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah' maksud
Rasulullah SAW adalah dirinya sendiri?" Kelompok itu berkata,
"Sungguh beliau telah mengatakannya." lJmar menghadap Ali dan
Abbas; lalu berkats, "Aku menyumpah kalian berdua dengan nama
Allah, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah SAW
mengucapkan hal itu?" Keduanya berkata, "sungguh beliau telah
mengatakan demikian." Umar berkata, "sesungguhnya aku akan

menceritakan kepada kamu tentang urusan ini. Sungguh Allah telah
mengkhususkan rasul-Nya dengan sesuatu dari harta ini yang tidak
diberikan-Nya kepada seorang pun selain beliau. Allah berfirman,
"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada

Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu
knmu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor
untapun -hingga firman-Nya- Maha Kuasa". Maka ini adalah

khusus bagi Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak memilikinya
tanpa menyertakan kalian dan tidak mengutamakan dirinya atas

kalian. Sungguh beliau telatr memberikannya kepada kalian dan

membagikannya di antara kalian hingga tersisa harta ini, maka
Rasulullah SAW menafkahkan kepada keluarganya nafkah satu tatrun
dari harta ini, lalu mengambil apa yang tersisa dan menempatkannya
ditempat harta Allah. Rasulullah SAW melakukan itu semasa

hidupnya. Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian
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mengetahui hal itu?" Mereka berkata, "Ya". Beliau berkata kepada Ali
dan Abbas, ",{ku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah

kalian berdua mengetahui hal itu?" Keduanya menjawab, "Ya". (Umar

berkata), "Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya SAW. Abu Bakar

berkata, 'Aku adalah wali Rasulullah SAW, maka dia pun

mengambilnya, lalu mempraktekkan apa yang dipraktekkan

Rasulullah SAW, sedangkan kalian berdua saat itu 
-seraya 

beliau

menghadap kepada Ali dan Abbas- menyangka bahwasanya Abu

Bakar begini dan begitu, dan Allah mengetahui bahwa dia dalam hal

itu adalah benar, berlaku baik, lurus, dan mengikuti kebenaran.

Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, maka aku berkata, 'Aku
adalah wali Rasulullah SAW dan Abu Bakar', aku pun mengambilnya

dua tahun, mempraktekkan apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW
dan Abu Bakar. Kemudian kalian berdua datang kepadaku dan

perkataan dan urusan kalian berdua adalah sama. Engkau datang

meminta kepadaku bagianmu dari anak pamanmu, dan yang ini datang

meminta kepadaku bagian istrinya dari bapaknya. Aku berkata, 'Jika

kalian berdua menghendaki aku menyerahkannya kepada kalian

dengan dasar kalian bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian

benar-benar melakukan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW,

Abu Bakar, dan juga yang aku lakukan sejak aku memerintah. Jika

tidak, maka janganlah kalian berdua berbicara denganku tentangnya.

Kalian berdua berkata, 'Serahkanlah ia kepada kami atas dasar itu'.
Maka aku pun menyerahkannya kepada kalian atas dasar itu. Aku

menyumpah kalian dengan nama Allah, aku telah menyerahkannya

kepada mereka berdua atas dasar itu?" Maka kelompok yang ada

berkata, "Ya!" Dia berkata seraya menghadap kepada Ali dan Abbas,

"Aku memohon kepada kamu berdua atas nama Allah, apakah aku

menyerahkannya kepada kalian atas dasar itu?" Keduanya berkata,

"Ya". Dia berkata, "Apakah kalian berdua meminta dariku keputusan

selain itu? Demi yang dengan izin-Nya langit dan bumi menjadi tegak,

aku tidak akan memutuskan keputusan selain itu hingga hari Kiamat.
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Jika kalian berdua tidak mampu mengurusnya, maka serahkanlah ia

kepadaku niscaya aku akan mencukupi/menjanrin kalian berdua."

Keteranpan Hadits:

(Bab seseorang menyimpan makanan pokok selama satu tahun
untuk keluarganya, dan bagaimana na/kah untuk yang berada dalam
tanggungan?). Drsebutkan hadits Umar yang dengan bagian pertama
judul bab. Adapun bagian kedua, yaitu bagaimana nafkah bagi yang

berada dalam tanggungan, semua tidak tampak pengambilannya dari

hadits ini. Saya tidak melihat mereka yang menyinggungtya.
Kemudian saya melihat bahwa itu mungkin diambil darinya tentang
penetapan kuantitasnya, karena jika jumlah nafkah satu tahun dapat

diketahui, maka diketahui pula jumlah nafkah setiap harinya. Seakan-

akan dia berkata, "untuk setiap istri pada setiap hari kadar tertentu
dari jumlah tersebut." Asal dari pernyataan yang mutlak (tidak diberi
batasan) adalah disamakan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Muhammad bin Salam, dari Waqi', dari Ibnu Uyainah, dari Ma'mar.
Pada sanad ini (menurut versi Karimah) disebutkan "Muhammad bin
Salam menceritakan kepadaku", sementara mayoritas hanya
menyebutkan "Muhammad", yakni tanpa nasab.

Ur?t j. Ju ,V; d i,, (Ma'mar berkata kepadaku: Ats-Tsauri

berl<nta kepadaku). Ini termasuk hadits yang tidak sempat didengar
oleh Ibnu Uyainatr dari Az-Zuhi. Oleh karena itu, dia
meriwayatkannya dari Az-Zuhri melalui perantara, yaitu Ma'mar.
Hadits ini diriwayatkan juga dari Amr bin Dinar dair Az-Zlthi dengan

redaksi yang lebih sempurna daripada Ma'mar dan sudah disebutkan
pada tafsir suratr Al Hasyr. Al Humaidi dan Ahmad meriwayatkan
dalam Musnad masing-masing dari Suffan, dari Ma'mar dan Amr bin
Dinar, semuanya dari Az-Zuhri. Imam Muslim mengutip riwayat
Ma'mar saja dari Yahya bin Yahya, dari Sufyan, dari Ma'mar, dari
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Az-Zuhi, tetapi dia tidak menyebutkan redaksinya. Ishaq bin

Rahawaih mengutip pula riwayat Ma'mar secara tersendiri dari

Sufyan, darinya, dan Az'Ztthri dengan redaksi, tp uri *1 ob'dtg

gfl| gt-flt e ,g 6 ,H) .*3t .t. J6 b @eliau pernah

menaJkahkan kepada keluarganya naJkah satu tahun dari harta bani

An-Nadhir dan meniadikan apa yang tersisa untuk keperluan senjata

dan hewan ternak).Imam Muslim meriwayatkan juga hadits ini secara

panjang dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-zuhi. Pada setiap

sanad dari kedua sanad itu terdapat riwayat periwayat yang setingkat,

karena Ibnu Uyainah dan Ma'mar dianggap satu tingkatan. Sementara

Amr bin Dinar dan Az-Zuhijuga seperti itu.

Kesimpulannya, hadits tersebut mengandung makna

mudzakaraft (mempelajari) ilmu. orang yang berilmu memberikan

pertanyaan kepada orang yang setingkat dengannya untuk mengetahui

hafalannya. Sikap objektifitas Ma'mar, karena dia mengakui tidak

mengingat sesuatu tentang masalah itu. Ketika dia mengingatnya,

maka dia pun mengabarkan kejadian yang semestinya dan tidak

merasa minder dengan kejadian sebelumnya.

,!
V oP ^g\ 

'6;, Pt 'f.;P U ;st? lBetiau Pernah

menjual kebun latrma bani Nadhir dan menyimpan makanan pokok

satu untuk tahun bagi keluarganya). Demikian Imam Bukhari

menyebutkannya secara ringkas. Kemudian dia menyebutkan hadits

ini secara panjang melalui uqail dari Ibnu Syihab Az-zuhi, yang

telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang ketetapan

seperlima harta ramPasan Perang.

Ibnu Daqiq Al Id berkata,"Pada hadits ini terdapat keterangan

yang membolehkan menyimpan makanan untuk keluarga selama satu

tahun. Disimpulkan dalam redaksinya tentang penggabungan hadits

tersebut dengan hadits, )$. t*, iU t ts€ lbeliau tidak menyimpan

sesuatu untuk besok), yang dipahami dengan arti menyimpan untuk
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dirinya sendiri, sedangkan hadits pada bab ini adalah menyimpan
untuk orang lain. Meskipun terdapat persekutuan, tetapi maksud
penyimpanan itu adalah untuk keluarga dan bukan untuk dirinya
semata. Hingga sekiranya mereka tidak ada, niscaya beliau tidak akan
menyimpan sesuatu." Dia juga berkata, "Orang-orang (atau sebagian

orang) yang berbicara atas nama thariqat menjadikan apa yang lebih
dari satu tahun keluar dari jalur tawakkal."

Di sini terdapat isyarat akan bantatran terhadap Ath-Thabari
yang menggunakan hadits di atas sebagai dalil yang membolehkan
menyimpan harta secara mutlak, berbeda dengan mereka yang
melarang hal itu. Pernyataan syaikh yang membatasi satu tahun adalah

untuk mengikuti riwayat yang ada. Namun, cara berdalil yang
dikemukakan Ath-Thabari cukup kuat, bahkan pembatasan satu hanya
te{adi karena kondisi yang mendesak, sebab apa yang disimpan saat

itu tidak didapatkan, kecuali dari tatrun ke tahun berikutnya. Hal itu,
karena yang disimpan tersebut hanya terdiri dar kurma atau gandum.

Sekiranya sesuatu yang disimpan itu tidak didapatkan kecuali setelah
dua tahun, tentu kondisi akan menuntut bolehnya menyimpan untuk
kepentingan tersebut.

Meski beliau SAW menyimpan makanan pokok satu tahun
untuk tanggungannya, namun terkadang di sepanjang tahun beliau
biasa meminjam dari mereka untuk diberikan kepada siapa yang
datang padanya, lalu beliau SAW menggantinya kepada mereka. Oleh
karena itu beliau sAw wafat dan baju besinya tergadai karena utang
sya'ir (gandum) yang beliau ambil untuk keluarganya.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang bolehnya
menyimpan makanan pokok bagi siapa yang membelinya dari pasar.

Iyadh berkata, "Hal itu diperbolehkan oleh sebagian ulama dan
mereka berhujjah dengan hadits ini. Namun, tidak ada dalil tentang itu
dalam hadits tersebut, karena apa yang disebutkan dalam hadits
berasal dari hasil bumi. Kelompok lain melaranglya, kecuali jika
tidak mempengaruhi harga pasaran. Pandangan ini cukup berdasar
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dalam rangka memberi kemudahan bagi manusia. Letak perbedaannya

adalah jika tidak dalam kondisi sulit. Adapun bila dalam kondisi sulit,

maka tidak diperbolehkan menyimpan makanan pokok sama sekali.

4. Nafkah Seorang Istri Jika Ditinggal Suaminya, dan Nafkah

untuk Anak

'J';:, 
ti- :'awt'd:4 -ie :"dv w?nt **, u,G ,f

a ,slr o:,'*i bi L';'*'J+ ,3b ,V:, oti- gi L1 ,.i,r

.Y :Ju t6+

5359. Dari Aisyah RA, dia berkata: Hindun binti Utbah datang

dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang

yang kikir, maka apakah aku berdosa jika aku memberi makan siapa

yang menjadi kewajibannya di antara tanggungan kami?" Beliau

bersabda, *Tidak berdosa, kecuali dengan cara yang ma'ruf (patut)."
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5360. Dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Abu

Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seorang istri

menaftahkan dari hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, maka

suami mendapatkan s etengah pahalanya. "

ol
'9-,*l
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Keterangan Hadits:

(Bab naJkah seorang istri apabila ditinggal suaminya, dan

naJluh untuk anak). Disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Hindun,
istri Abu Sufyan, yang akan dijelaskan setelah empat bab. Disebutkan
juga hadits Abu Hurairah, "Apabila seorang perempuan menafkahkan

dari hasil usaha suaminya", yang telah dijelaskan di akhir pembahasan

tentnag nikah.

Catatan

Judul bab ini dan haditsnya disebutkan lebih akhir dari bab

sesudahnya dalam riwayat An-Nasafi .

5. Allah berfirman , 'oi lrl'.*J, *g ;* ;,is.jrl'c,'.b;,>r.$-t7t1
'o,-it3 trar'^t:;11 ,16: .H.olC,J 11,-l,j jy atA\r V
',H, #a'c y :\'&.rs;('i V.# €;w of:>,Jt\ .(#
(F- .#li. - l:y jt - i'), * )rtl ,,pora ibu hendaktah

*"n oruOon anak-anaknya'rao*, dua tahun penuh, yaitu bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan 

-hingga 
firman-Nya-

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. AI Baqarah [2]: 233)
Allah berfirmanr "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah
tiga puluh bulan." (Qs. Al Ah_qaaf [a6l: 15) Allah berfirman ,,Dan

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya Hendaklah orang yang mampu
memberi naJkah menurut kemampuannya- Dan orang yang
disempitkan rezhinya 

-hingga 
firman-Nya- Allah kelak akan

memberikan kelapangan sesudah kesempitan " (Qs. Ath-Thalaaq

[6sl:G7)
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Yunus berkata dai Az-Zu*, "OU* 
^"1*un'gseorang 

ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya. Misalnya seorang ibu

berkata, 'Aku tidak menyusuinya', dan dia lebih baik bagi anak itu

dari segi pemberian makanan, kasih sayang, dan kelembutan

dibandingkan yang lainnya. Tidak ada hak bagi perempuan itu setelah

diberikan kepadanya (oleh bapak si anak) apa yang ditetapkan Allah

kepadanya. Tidak boleh pula seorang bapak menderita karena

anaknya. Yaitu mencegahnya menyusui anaknya untuk

memudharatkannya, lalu menyerahkan penyusuan kepada perempuan

lain. Tidak ada dosa bagi keduanya untuk menyusukan anak itu

kepada orang lain dengan kerelaan hati sang bapak dan ibu. Jika

keduanya ingin menyapih dengan kerelaan dan musyawarah, maka

tidak ada dosa bagi keduanya jika dilakukan dengan kerelaan dan

musyawarah dari keduany a." Fishaaluhu artinya menyapihnya.

Keteransan Hadits:

(Bab Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan

-hingga 
firman-Nya- Maha Melihat). Demikian dalam riwayat Abu

Dzar dan mayoritas. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan
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"hingga firman-Nya,'Maha Melihat apa yang kamu kerjakan '. Allah
berfirman, 'Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh
bulan', dan firman-Nya, 'Dan jika kamu menemui kesulitan maka

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untulotya. Hendaklah

orang yang mampu memberi na/kah menurut kemampuannya."

Dikatakan, ayat pertama menunjukkan kewajiban memberi

nafkah kepada perempuan yang menyusui anak, baik perempuan itu
berstatus istri atau tidak. Pada ayat kedua terdapat isyarat tentang lama

waktu wajibnya menyusui. Pada ayat ketiga terdapat isyarat tentang
jumlah yang dinafkahkan, yakni disesuaikan dengan keadaan orang

yang memberi nafkah. Dalam ayat ini terdapat pula isyarat bahwa

penyusuan tidak menjadi keharusan bagi ibu. Masalah ini sudah

disebutkan pada awal pembahasan tentang nikah pada bab "Tidak ada

Penyusuan sesudah Dua Tahun" ketika membahas makna firman

Allah, "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh
bulan."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa penyusuan

selama dua tahun itu khusus bagi siapa yang melahirkan dalam usia

enam bulan. Manakala seseorang melahirkan melebihi usia janin enam

bulan, maka dikurangi dari jumlah dua tahun. Ini sebagai pengamalan

firman Allah, t:;es OJ|:lrs tqi '^l:;i (mengandungnya sampai

menyapihnya adalah tiga puluh bulan). Namun, hal ini ditanggapi

dengan mereka yang masa kehamilannya lebih dari tiga puluh bulan,

karena jika benar yang dia katakan berarti waktu penyusuan itu gugur

sama sekali. Padahal tidak ada seorang pun yang berpendapat

demikian. Yang benar, ayat itu dipahami menurut yang umum. Dari
ayat pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa siapa yang

melahirkan dalam usia janin enam bulan atau lebih, maka (nasabnya)

diikutkan kepada suami perempuan yang mengandung.

,.;;- JtSt (Yunus berknta). Dia adalah lbnu Yazid. Atsar ini

disebutkan Ibnu Wahab dengan sanad yarrg maushul dalam kitabnya
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Al Jami' dari Yunus, dia berkata: Ibnu Syihab berkata, --dia
menyebutkannya hingga perkataannya- dan musyarvarall" {hnu Jarir

meriwayatkannya dari Uqail, dari Ibnr.i Syihab sam* sepeilinya'

Perkataannya "memudharatkannya dengan menyerahkan pen)'usuan

kepada selainnya" berkaitan dengan kata "mencegahnya", yakni

pencegahannya berakhir hingga menyerahkan penyusuall kepada

perempuan selainnya. Apabila ibu si anak ridha menyusui anaknya,

maka sanga bapak tidak perlu melakukan hal itu.

Dalam riwayat Uqail disebutkan, "Ibu-ibu dari anak-anak lebih

berhak menyusui anak-anak mereka. Seorang ibu tidak boleh

menyengsarakan anaknya dengan tidak mau menyusuinya, sementara

bapak si anak memberikan kepadanya apa yang diberikan kepada

perempuan lain (sekiranya menyusukan anak itu -penerj). Seorang

bapak tidak boleh mengambil anak dari ibunya untuk menyengsarakan

si ibu, sementara si ibu mau menerima upah seperti yang diberikan

kepada perempuan selainnya (sekiranya menyrsui anak itu- penerj).

Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan

musyawarah sebelum dua tahun, maka hal itu diperbolehkan'"

'a;thi iitC (Fishaaluhu artinya menyapihnya). Ini adalah

penafsiran Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkan darinya dan dari

As- Sudi dan selainn y a. Kata fi s haal adalah bentuk m a s h d ar, dikatakan

' fa a s h a I tuhu, ufa a s h i I u hu, mufa a s h a I a t a n, w a fi's h a a I a n", artiny a aku

berpisah dengannya dari percampuran antara keduanya. Pemisahan

anak adalah melarangnya minum air susu ibu. Ibnu Baththai berkata,
,.Kalimat Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233, 'oVlrgt

'r*'; (pada ibu hendaknya menyusukan), adalah kalimat berita yang

mengandung arti perintah, karena berisi kewajiban, sama seperti

perkataan .cukup bagimu satu dirham" artinya hendaklah engkau

merasa cukup dengan satu dirham." Dia berkata, "Ibu tidak wajib

menyusui anaknya apabila bapak si anak masih hidup dan

berkecukupan, berdasarkan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq
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ayat 6, ,yt;i U:frt €'n*'rf ittl fii*" mereka menyusukan [anak-
anakJ mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya), dan
firman-Nya, ,s?i U g'H i;w 

'o1j (Dan jikn kamu menemui

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuhtya). Kedua ayat ini menunjukkan bahwa ibu tidak wajib
menyusui anaknya. Adapun firman-Nya, jiSTii ',r*;-'c,,rqjq (para

ibu hendahtya menyusui anak-anabtya) disebutkan untuk
menyebutkan batasan penyusuan. Maksudnya, jika terjadi perbedaan

antara kedua orang tua dalam hal penyusuan anak, maka ditetapkanlah
batasan yang jelas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah salah satu pendapat yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ath-Thabari dari
Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Lalu dinukil juga dari Ibnu
Abbas bahwa ayat itu khusus bagi yang melahirkan dalam usia janin
enam bulan sebagaimana telah disebutkan dan dikutip juga oleh Ath-
Thabari dengan sanad yang shahih. Hanya saja terdapat perselisihan
tentang apakah ia langsung kepada Ibnu Abbas atau hanya sampai
kepada Ikrimah.

Kemudian dinukil dari Ibnu Abbas pendapat ketiga bahwa dua
tahun merupakan batas akhir penyusuan. Pendapat ini dikutip Ath-
Thabari dan para periwayatnya tsiqah (terpecaya). Namun, sanad
riwayat ini munqathi' (teryutus) antara Az-znhli dan Ibnu Abbas.
Kemudian dia menyebutkan dengan sanad yang shahift dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata, Lb,) *i dy,Jt 'fi. yb) ',y og 6 Qtenyusuan

sesudah dua tahun tidak dianggap sebagai penyusuan). Pernyataan

serupa dinukil pula dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih. Dia
menyebutkan dengan sanad-nya dari Qatadah, dia berkata,
"Sesungguhnya penyusuan selama dua tatrun adalah wajib, kemudian
diberi keringanan berdasarkan firman Allah dalam suratr Al Baqaratr
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Lzl ayat 233, ab{z}t A L( Srti W @agi siapa vang ingin

m eny empurn akan P enYus uan). "

PendapatkeduaadalahyangdiikutilmamBukhari.oleh
karena itu, dia menyebutkan ayat kedua setelah ayang pertama' yaitu

firman Allah, qi orr,r)t i3.'t '^k': (mengandungnya dan

menyapihnya selama tiga puluh bulan)' Apa yang ditegaskan Ibnu

Baththal bahwa kalimat berita dalam ayat tersebut bermakna perintah

merupakan pendapat mayoritas ulama' Namun, sebagian ulama

berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan berita tentang

disyariatkannya penyusuan, sebab sebagian ibu wajib bagi mereka

menyusui anaknya dan sebagian lagi tidak wajib seperti yang akan

dijelaskan. Oleh karena itu, perintah tersebut tidak berlaku

sebagaimana maknanya yang umum. Ini pula rahasia mengapa tidak

digunakan kata-kata yang tegas menunjukkan "wajib". Misalnya

mengatakan, 
..Dan kewajiban para ibu menyusui t"y}? dua tahun",

seperti kata yang disebutkan sesudahnya, yaitu, ..:ll,i & 9i'lt ,-P':

(Dan bagi ahli waris sama seperti itu). Ibnu Baththal berkata,

..Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'al

waalidaat'(ibu-ibu) di sini adalah yang sudah ditalak pisah, dan para

ulama sepakat bahwa upah penyusuan ditanggung si bapak apabila

perempuan yang ditalak telah keluar dari masa iddah, dan ibu sang

anak sesudah dipisah dari suaminya lebih berhak untuk menyusui

anaknya, kecuali jika sang bapak mendapatkan perempuan lain yang

rela menyrsui anaknya tanpa meminta apa yang diminta oleh ibu sang

anak itu. Namun, jika sang anak tidak mau menerima selain ibunya,

maka bapak dipaksa untuk membayar yang lazim diberikan kepada

perempuan sepertinya jika menyusui anak itu. Hal ini sesuai dengan

apa yang dinukil di tempat ini dari Az-Zlthi'

Para ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang

bersuami. Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Kufah, dia

tidak wajib menyusui anaknya." Menurut Imam Malik dan Ibnu Abi
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Laila (salah seorang ulama Kufah), dia dipaksa menyusui anaknya

selama dia bersuamikan bapak anak itu." Mereka yang berpendapat

bahwa sang ibu tidak boleh dipaksa menyusui anaknya, berdalil
bahwa jika perbuatan itu untuk kepentingan sang anak, maka hal itu
tidak berdasar, karena sang ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui

anaknya jika dia telah ditalak tiga (menurut ijma), padahal

kepentingan sang anak itu masih ada. Adapun jika untuk kepentingan

suami, maka ini juga tidak berdasar, karena jika suami itu ingin
memperbantukan perempuan itu untuk mengurus urusan pribadinya
jelas terlarang, apalagi jika dimaksudkan untuk kepentingan selain

dirinya. Namun, mungkin dikatakan, "Menyusui ini adalah untuk
kepentingan suami dan anak sekaligus." Sebagian besar pembahasan

hadits tentang penyusuan telah dipaparkan pada bagian awal

pembahasan tentang nikah.

6. Pekerjaan Istri di Rumah Suaminya

\t *'utrUi rilt ,:-JL au$'oi|* fi"L & dj it *
;iA ;!r 6.r- e:St a G* ,f & tl 

^11 ,tl"i & ,)t
:)u, .:^^*.G'i?ii* * .*.qU; -;i ,i2G * -,*,
i* [^Su.k & ,,Sw i; tSi cti,*tli t;'r;( $) Gt -i

rsj:i,ti',ja * ,* #n,,; oL) ,h W.i d;,r;t)
-rK;ti A G-:)i'ri- rSlrl; Gbi sl tCi; q f ,*
'rit ,:o-q,;3 tsri (3, ,:o-pi, W r*0 ;e.t:) 6i ,;i,;

.fG'UGJ";
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5361. Dari Ibnu Abi Laila, Ali menceritakan kepada kami,
..Sesungguhnya Fathimah AS datang kepada Nabi SAW mengadukan

kepada beliau apa yang dia dapatkan pada tangannya akibat

penggilingan -dan sampai berita kepadauya telah riatang kcpada

Nabi beberapa budak- tetapi dia tidak mendapatkan beliau, maka dia

pun menceritakan hal itu kepada Aisyah. Ketika Nabi SAW datang,

Aisyah mengabarkan kepada beliau." Dia (Ali) berkata, "Beliau

datang kepada kami saat kami hendak tidur, maka kami pun ingin

berdiri, tetapi beliau bersabda, 'Tetaplah di tempat kalian berdua'.

Beliau datang dan duduk di antara aku dan Fathimah hingga aku

merasakan dinginnya kedua telapak kakinya di atas perutku, lalu

beliau bersabda, 'Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang

lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apabila kamu hendak

tidur -atau kamu hendak berbaring di atas tempat tidur- maka

hendaklah kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir

34 kali, itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu'-"

Keterangan Hadits:

(Bab pekeriaan perempuan di rumah suaminya). Disebutkan

hadits Ali tentang permintaan Fathimah agar diberi seorang pembantu.

Dalil yang dapat diambil adalah kalimat "mengadukan kepadanya apa

yang dia dapatkan di tangannya akibat penggilingan." Hadits ini sudah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang ketetapan seperlima

harta rampasan perang yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang

doa. Saya akan menyebutkan sedikit masalah yang berkaitan dengan

hadits ini pada bab berikutnya.

Dari kalimat "Maukah alu tuniukkan pada kalian berdua

sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta" disimpulkan

bahwa orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah akan diberi

kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang dike{akan oleh

seorang pembantu unfuknya, atau dimudahkan semua urusannya
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sehingga dia lebih rnucah untuk melakukannya daripada harus
dikerjakan oleh pernbantu. Adapun yang nampak. bahwa manfaat
bertasbih itu khusus untuk kehidupan aliiiirat dan manfaat pembantu
khusus untuk kehidupan dunia, sementara akhrrat itu lebih baik dan
lebih kekal.

7. Pembantu untuk Istri

i o 2 ,. c , t ,., .t i"i i , o , o i, 2 o, , o

G;t /. ,* ,f .rl{ 
"lJ oll i ,#}t'r3',*- .v- f

i*'*3 * ht * "a ui ?<)rt q)i'ttj oi ;y,*a *: hr '# ,4 ,>u ; 'r1 t1 )?i ,ti :Jw ,:l2G
'"i 'r+ti r-;rikt,k3 ,:b;rfx hr u#) ,:j.>;, fu
q '!, :)a u. qk; a .tix, 6ri 6tt-! :or,;L JG

-rs.'fu alJ yr :)ts t6-7
5362. Dari Mujahid, aku mendengar Abdurrahman bin Abu

Laila menceritakan dari Ali bin Abi Thalib, ..Sesungguhnya 
Fathimah

AS datang kepada Nabi meminta seorang pembantu, maka beliau
bersabda, 'Maukah aku beritahukan kepadamu apa yang lebih baik
bagimu daripada itu? Hendaklah engkau bertasbih 33 kali kepada
Allah ketika akan tidur, memuji Allah 33 l@li, dan bertakbir 34 kali'

-Kemudian Sufyan berkata, "Salah satunya 34 kali"- maka aku
tidak pemah meninggalkannya sesudah itu." Dikatakan, ..Tidak juga
malam Shiffin?" Dia berkata, ..Tidak juga malam Shiffin.,'
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Keterangan Hadits:

(Bab pembantu bagi istr). Maksudnya, apakah disyariatkan

dan diharuskan bagi suami untuk mencarikan pembantu bagi istrinya?

Dalam bab ini disebutkan hadits Ali yang telah disebutkan pada bab

sebelumnya dan redaksinya lebih ringkas. Ath-Thabari berkata,

"Disimpulkan darinya bahwa setiap perempuan yang memiliki

kemampuan mengurusi rumahnya, seperti membuat roti, menumbuk

tepung atau selain itu, maka tidak wajib bagi suami jika dia

mengetahui bahwa perempuan yang seperti istrinya juga melakukan

peke{aan-pekerjaan seperti itu. Pengambilan dalil itu adalah bahwa

ketika Fathimah meminta seorang pembantu kepada bapaknya (Nabi

SAW), maka beliau tidak memerintahkan suaminya untuk

mencarikannya pembantu baik dengan menyewa pembantu, atau

menyewa orang lain, atau mengerjakan sendiri. Seandainya hal itu

menjadi tanggungan Ali, niscaya Nabi akan memerintahkannya.

Sebagaimana beliau memerintahkan Ali menyerahkan mahar sebelum

menggaulinya. Padahal menyerahkan mahar sebelum menggaulinya

tidak wajib, jika sang istri rela. Lalu bagaimana beliau memerintahkan

sesuatu yang tidak wajib bagi Ali, lalu tidak memerintahkan sesuatu

yang wajib?"

Ibnu Habib menyebutkan dari Ashbagh, dan Ibnu Al Majisyun

dari Malik, bahwa mengurus rumah itu menjadi kewajiban istri jika

sang suami dalam keadaan sulit, meskipun sang istri adalah seorang

yang memiliki kedudukan dan terhormat. Dia berkata, "oleh karena

itu, Nabi SAW mengharuskan Fathimah melakukan peke{aan rumah

dan mengurusnya, dan Ali berkhidmat di luar rumah." Ibnu Baththal

menyebutkan bahwa sebagian syaikh berkata, "Kami tidak

mengetahui satu pun keterangan dari atsar bahwa Nabi SAW

menetapkan bagi Fathimah untuk mengurus dan melakukan pekerjaan

rumah. Hanya saja urusan yang terjadi di antara Ali dan Fathimah

berlangsung menurut kebiasaan yang telah dikenal oleh mereka, yaitu

pergaulan dan akhlak yang baik. Namun, memaksakan perempuan
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untuk melikukan pekerjaan rumah, tidak ada dasar dalilnya. Bahkan

para uirima sepakat bahwa suami harus mencukupi seluruh kebutuhan

primer istrinya."

Ath-Thahawi menukil ijma' bahrva suami tidak boleh

mengeluarkan pembantu istrinya dari rumahnya. Hal ini menunjukkan

kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada pembantu sesuai

kebutuhannya. Imam Syaf i dan para ulama Kufah berkata,

"Ditetapkan bagi istri dan bagi pembantunya nafkah tertentu, jika si

istri memang seorang perempuan yang harus dibantu." Imam Malik,

Al-Laits, dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Ditetapkan nafkah

bagi istri dan pembantunya jika si istri seorang yang terhormat"'

Adapun paru pendukung madzhab Azh'Zhahii mengemukakan

pendapat yang ganjil. Mereka berkata, "Tidak ada kewajiban bagi

suami untuk membantu istrinya meskipun dia putri raj{'

Dalil jumhur ulama adalah firman Allah dalam surah An-

Nisaa' [4] ayat lg, )\iiau)|^')tq (dan bergaullah dengan mereka

menurut cara yang patut). Jika istri butuh kepada orang yang hendak

membantunya, lalu suami tidak mau menyediakannya, berarti dia

tidak bergaul dengan istrinya menurut caruyangpatut. Sebagian besar

pembahasan hadits di bab ini sudah dipaparkan pada bab

"Kecemburuan" di akhir pembahasan tentang nikah, ketika

menjelaskan hadits Asma' binti Abu Bakar tentang "istri melayani

suaminya".

8. Khidmat (Pekerjaan) Seorang Laki-Laki dalam Keluarganya

-AkG';t- ti i )?\t f
:'dstF;l ,f&*:t*L
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5363. Dari Al Aswad bin Yazid, aku bertanya kepada Aisyah
RA, "Apakah yang biasa dikerjakan Nabi di rumah?" Dia menjawab,
"Beliau biasa melakukan pekerjaan keluarganya, dan apabila

mendengar adzan, beliau keluar."

Keterangan Hadits:

(Bab khidmat seorang laki-laki pada keluarganya).

Maksudnya, berkhidmat atau melakukannya sendiri.

Lk" ot? (Beliau biasa). Kata yakuunu tidak tercantum dalam

riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi. Adapun cara mengucapkan

kata mihnah sebagaimana yang sudah disebutkan boleh dibaca
mahnah dan boleh mihnah, seperti yang dijelaskan pada pembahasan

tentang shalat. Ibnu At-Tin berkata, "Kebanyakan catatan sumber
menyebutkan 'mihnai'. Adapun Al Harawi menyebutkart'maltnah' ."
Al Azhari menyebutkan dari Syamr, dari para gurunya bahwa kata
' mihnah' merupakan suatu kesalahan.

ef or\i[r'gl ,ty (Apabila mendengar adzan, beliau keluar).

Hal ini sudah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab tentang

berjama'ah pada pembahasan tentang shalat.

Catatan

Dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini disebutkan judul bab

"Apakah Aku Mendapatkan Upah pada Bani Abu Salamah" dan

sesudahnya dikutip hadits berikut pada bab "Dan Bagi Ahli Waris
sama seperti itu", dengan sanad dm matannya, tetapi yang benar

adalah apa yang terdapat dalam riwayat mayoritas.

iritrr
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9. ${k* Laki-E atr<i ti*:ak Memberi Na{kah, nnaka Istri boleh
Mengaatrbil Nafkalt t:lnpa Sepengetahuan Suarninya sekadar Apa
yang Mearcukupl Birinya riaxl Anaknya dengan Cara yang Fatut

', t . ,. o i,'-'.o.; . c , o o 1'. ./ o , a ,.. a .,.
J-yt tj :c-JU "^"*'r;. r+ if t^xG j s_,i €.';i :)v 74 .f
v\Lq,{'t't 4t; G+::"'J:,'4 .trr;tQ ui t! ,ar

. to,l, t. i, . ,' oa. ," . t to ,' o.'. ,.*:'jJu )ni: r*k 6 q* ,jd .lil; y '.*'s y si-*r

5364. Dari Hisyam, dia berkata, ayahku mengabarkan
kepadaku dari Aisyah, "Hindun binti Utbah berkata, 'Wahai
Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak
memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anakku, kecuali
apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya'. Beliau
bersabda, 'Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan

cara yang patut."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seorang suami tidak memberi naJkah, maka istri
berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya sekedar apa yang
mencukupi dirinya dan analcnya dengan cara yang patut). Imam
Bukhari menyimpulkan judul bab ini dari hadits tersebut melalui
metode aulawiyah (lebih utama), karena hadits tersebut membolehkan
istri untuk mengambil harta milik suaminya untuk menyempurnakan
nafkah, maka ketika nafkah itu tidak diberikan semuanya, tentu lebih
diperbolehkan untuk mengambilnya. Imam Bukhari meriwayatkan
hadits di bab ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari yahya, dari
Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah. Yatrya yang dimaksud adalah

Ibnu Sa'id Al Qaththan, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Urwah.
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'9,'A.'$bi 
(Sesungguhtn.a Hindun binti Utbah). Demikian

dalam riwayat ini disebutkan dengan kata 'Hindan' sementara dalam
riwayat Az-Zfitri dari Urwah terdahulu di kitab Al Mazhalim
(kezhaliman) disebutkan dengan lafazh 'Hindun binti Utbah bin
Rabi'ah', yakni Ibnu Abdu Syams bin Abdu Manaf. Dalam riwayat
Imam Syaf i dari Anas bin Ivadh, dari Hisyam disebutkan,
"Sesungguhnya Hindun adalah ibu dari Muawiyah. Adapun Hindun
ketika bapaknya (Utbah) dan pamannl'a (Syaibah) serta saudara laki-
lakinya (Al Walid) terbunuh pada perang Badar, maka hal itu terasa
berat baginya. Ketika perang Lhud dan Hamzah terbunuh, dia
bergembira dan sengaja pergi membelah perut Hamzah, lalu
mengambil jantungnya dan mengunr.ahnya, lalu mengeluarkannya.
Pada Fathu Makkah (pembebasan Makkah), Abu Sufyan masuk
Makkah sebagai muslim setelah ditangkap oleh pasukan berkuda Nabi
SAW malam itu, lalu diberi perlindungan oleh Al Abbas. Hindun
marah karena suaminya masuk Islam. Dia pun memegang janggut
suaminya. Kemudian setelah keadaan Nabi SAW stabil di Makkah,
dia datang dan masuk Islam serta berbaiat." Pada bagian akhir
pembahasan tentang keutamaan disebutkan bahwa Hindun berkata,

"Wahai Rasulullah, tidak ada penghuni kemah di atas bumi yang lebih
aku sukai menjadi hina daripada orang-orang yang tinggal di
perkemahanmu. Namun, dan pada hari ini, tidak ada penghuni kemah
di atas bumi yang lebih aku sukai menjadi mulia daripada penghuni
perkemahanmu." Dia berkata pul4 "Demi yang jiwaku berada di
tangan-Nya..." setelah itu dia berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya Abu Sufyan. . .."

Ibnu Abdil Bar menyebutkan Hindun meninggal di bulan
Muharram tahun ke-14 H, pada hari meninggalnya Abu Quhafah
bapak daripada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Saad meriwayatkan di
kitab Ath-Thabaqat keterangan yang menunjukkan bahwa dia masih
hidup sesudah itu. Al Waqidi mengutip dari Ibnu Abi Sabrah, dari
Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwa Umar mengangkat
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Muawiyah untuk mengurus pekerjaan saudara laki-lakinya, maka
Muawiyah tetap sebagai pembantunya Umar. Ketika Umar terbunuh
dan Utsman menjadi khalifah, Utsman mengukuhkan Muawiyah pada

pekerjaan itu dan menyerahkan wilayah Syam kepadanya. Saat itu,
Abu Sufyan datang kepada Muawiyah bersama dua anaknya; Utbah
dan Anbasah, maka Hindun menulis kepada Muawiyah, "sungguh
telah datang kepadamu bapakmu dan dua saudaramu, maka bawalah
bapakmu di atas kuda dan berikan kepadanya 4000 dirham, bawalah
Utbah di atas bighal dan berikan kepadanya dua ribu dirham, dan

bawalah Anbasah di atas keledai dan berikan kepadanya 1000 dirham,
lalu Muawiyah melakukannya." Abu Sufyan berkata, "Aku bersaksi
atas nama Allah, sesungguhnya ini adalah pendapat Hindun." Saya
berkata, Utbah adalah anak Abu Sufyan dari Hindun, sedangkan

Anbasah adalah anak Abu Sufyan dari istrinyayanglain, yaitu Atikah
binti Abi Uzaihar Al Azdi.

Dalam kitab Al Amtsal karya Al Maidani disebutkan bahwa
Muawiyah hidup sesudah Abu Sufyan meninggal, karena di dalamnya
disebutkan kisah bahwa seorang laki-laki meminta kepada Muawiyah
untuk menikahkannya dengan ibunya, maka Muawiyah berkata, "Dia
sudah tidak lagi melahirkan." Adapun Abu Sufyan meninggal pada

masa khilafah Utsman tahun ke-32H.
'orir 

6.i ttl ls"rungguhnya Abu Sufyan). Dia adalah Shakhkhar

bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams, suaminya Hindun. Dia
menjadi pemimpin di kalangan kaum Quraisy setelah perang Badar
dan memimpin mereka menuju perang Uhud. Dia pula yang

mempersiapkan dan menuntun koalisi pasukan pada perang Khandaq.
Dia masuk Islam pada malam pembebasan kota Makkah sebagaimana

telah dijelaskan secara rinci pada pembahasan tentang peperangan.
,'g# h: (Seorang laki-laki yang pelit). Sudah disebutkan

sebelum tiga bab dengan redaksi, "U4 gr:t (seorang yang kikir).

Kemudian terjadi perbedaan tentang cara membacanya. Kebanyakan
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membaca missiik sebagai bentuk mubaalaghah, dan sebagian lagi

membaca masiik. An-Nawawi berkata, "Versi kedua lebih benar dari

segi bahasa, meskipun yang pertama lebih masyhur dalam riwayat."

Namun, belum tampak bagiku bahwa versi yang kedua lebih benar,

karena pola kata yang satunya digunakan lebih banyak, seperti kata

syariib dan sakiir, meskipun yang tidak memakai tasydid mengandung

unsur mubalaghaft (penekanan), tetapi kata yang berlasydid jauh

lebih kuat sisi mubalaghah-nya. Pada pembahasan yang lalu sudah

disebutkan ungkapan An-Nihayah dalam kitab Al Asykhash, "Adapun

yang masyhur dalam kitab-kitab bahasa adalatr dengan fathah tanpa

tasydid (masiik) sedangkan dalam kitab-kitab para ahli hadits

menggunakan tanda kasrah disertai tasydid (missiik)."

Kata asy-syuhhu artinya bakhil/kikir disertai tamak. lsy-
syuhhu lebih umum daripada bakhil, karena bakhil khusus menahan

harta, sedangkan asy-syuhhu berkenaan dengan segala sesuatu.

Dikatakan, bahwa asy-syufihu itu mengakar seperti tabiat, sedangkan

bakhil tidak demikian.

Al Qurthubi berkata, "Hindun tidak bermaksud mencap Abu

Sufyan sebagai orang yang sangat bakhil dalam segala keadaannya,

hanya saja dia menceritakan keadaan Abu Sufyan bersamanya,

dimana Abu Sufyan sangat sedikit memberi dirinya dan anak-

anaknya. Hal ini tidak berkonsekuensi bakhil secara mutlak, sebab

sebagian pemimpin melakukan hal itu terhadap keluarganya dan lebih

mengutamakan orang-orang di luar keluarganya untuk melunakkan

hati mereka." Saya berkata, pada sebagian jalur disebutkan penyebab

perkataan Hindun seperti yang akan disebutkan.

ilri r $t +'crbi t\l (xecuali apa yang aku ambil darinva

dan dia tidak mengetahui). Imam Syaf i menambahkan dalam

riwayatnya, ,:?'u U; C ,P ,* u:.,n $ecara sembunyi-sembunyi,

maka apalrah dalam hal itu ada sesuatu atasht). Disebutkan dalam

riwayat Az-zlrhi, l(rr4 ii ,€$t y ;;"..l,l t? *'fii lmaka apakah
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berdosa jika aku memberi makan orang yang berada dalam

tanggun gannya di ant ara t anggunganl anggungan knmi) .

)spu: )u:r] *iii" 6 ,ti, ,Sui p"tiou bersabda, "Ambillah

apa yang mencukupimu dan anahnu dengan cara yang patut").

Dalam riwayat Syu'aib dat'. Az-Znhri yang. telah disebutkan pada

pembahasan tentang perbuatan ariaya, *\lFu'# oi 9)b e; 1

(tidak mengapa bagimu memberi makan mereka dengan cara yang

patut). Al Qurthubi berkata, "Kata 'ambillah' adalah perintah yang

berindikasi pembolehan, berdasarkan kata 'tidak mengapa'. Maksud

bilma'ruuf adalah kadar yang mencukupi sesuai dengan kebiasaan

yang berlaku." Dia berkata, "Pembolehan ini meskipun muthlaq dan

segi redaksi, tetapi muqayyad dari segi makna. Seakan-akan dia

berkata 'Jika benar apa yang engkau sebutkan'." Ulama selainnya

berkata, "Kemungkinan Nabi SAW mengetahui kebenaran

perkataannya, sehingga tidak perlu lagi taqyiid (pembatasan) seperti

itu."

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Boleh menyebut orang lain tentang perkara yang dia tidak

sukai jika dalam konteks meminta fatwa, mengadu, atau

sepertinya. Ini merupakan salah satu tempat yang dibolehkan

melakukan ghibah.

2. Boleh menyebut orang lain untuk menghormati atau

memuliakan, seperti menyebut gelar dan nama panggilannya.

Namun, hal ini perlu diteliti kembali, sebab Abu Sufyan sangat

masyhur dengan nama panggilannya bukan nama aslinya. Oleh

karena ifu, perkataan istrinya, "Sesungguhnya Abu Sufyan"

tidak menunjukkan penghormatan dan pemuliaan.

3. Boleh mendengar perkataan salah satu dari dua pihak yang

bersengketa tanpa kehadiran yang lain (lawarurya).
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4.

5.

6.

Barangsiapa yang menisbatkan dirinya kepada suatu urusan

yang tidak disukai, maka hendaklah menyebutkan juga apa

yang menguatkan alasannYa.

Boleh mendengar perkataan perempuan yang bukan mahram

saat memutuskan perkara dan memberi fatwa menurut mereka

yang mengatakan, "sesungguhnya suara perempuan adalah

aurat." Mereka mengatakan hal in diperbolehkan karena

darurat.

Perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan istri

dalam hal menerima nafkah, karena sekiranya perkataan yang

dijadikan pedoman adalah perkataan suami, maka tentu

pengaduan ini dimintai bukti untuk menunjukkan tidak adanya

nafkah yang mencukupi. Al Maziri menjawab bahwa kejadian

ini masuk kategori fatwa bukan keputusan.

Kewajiban memberi nafkah secukupnya kepada istri. Ini

merupakan pendapat kebanyakan ulama dan Imam Syafi'i

sebagaimana yang disebutkan Al Juwaini. Adapun yang

masyhur dari madzhab Syafi'i bahwa jumlah na{kah

ditetapkan berdasarkan ukuran mud. Bagi yang berkecukupan

setiap hari dua mud, dan bagi yang kehiduparurya sedang satu

setengah mud, dar. bagi yang dalam kesulitan satu mud.

Penetapan nafkah berdasarkan mud ini merupakan riwayat dari

Malik juga. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim'-

Hadits ini merupakan bantahan terhadap ulama madzhab kami.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi ia tidak tegas dalam menolak

pandangan mereka yang tidak sependapat. Hanya saja

penetapan berdasarkan mud b:uttth kepada dalil. Apabila

terbukti benar, maka kata 'yang mencukupi' pada hadits di bab

ini dipahami sebagai kadar tertentu berdasarkan mud. Seakan-

akan Abu Suffan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai

standar kehidupan orang kelas menengah, sementara Abu

Sufyan termasuk orang yang mampu. Oleh karena itu, Nabi

7.
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8.

SAW mengizinkan istrinya untuk mengambil sisanya untuk

menyempurnakan kadar nafkah yang seharusnya dia terima.

Perbedaan pendapat tentang masalah itu sudah dijelaskan pada

bab "kewajiban nafkah untuk keluarga."

Nafkah itu disesuaikan dengan keadaan istri. Ini adalah

pendapat ulama madzhab Hanafi. Namun, Al Khashshaf lebih

memilih bahwa yang dijadikan patokan dalam pemberian

nafkah adalah keadaan suami-istri. Penulis kitab Al Hidayah

berkata, "Pendapat inilah yalg dijadikan fatwa. Dalilnya

adalah perpaduan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat

7, # U ,*.' t\ W. (Hendaklah orang yang mampu

memberikan na/kah menurut kemampuannya) dan hadits di

atas. Sementara para ulama madzhab Syaf i berpendapat

bahwa yang dijadikan patokan adalah keadaan suami

berdasrakan ayat tersebut, dan ini juga menjadi pendapat

sebagian ulama madzhab Hanafi.

Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak dengan syarat

ada kebutuhan. Adapun yang lebih shahih menurut para ulama

madzhab Syaf i adalah berdasarkan usia (kecil) atau

kelemahan.

Suami wajib memberi nafkah kepada pembantu istrinya. Al

Khaththabi berkata, "Karena Abu Sufyan adalah pemimpin

kaumnya dan sangat jauh jika dia tidak memberi nafkah

terhadap istri dan anak-anaknya, maka seakan-akan dia

memberikan kepada istrinya dan anaknya nafkah secukupnya

dan tidak memberikan kepada yang melayani mereka'

Kekurangan nafkah ini dinisbatkan kepada istrinya, karena

pelayan istri masuk bagian nafkah istri. Menurut saya,

mungkin pandangan ini didukung dengan redaksi pada

sebagian jalur hadits, yaitu "Untuk aku beri makan mereka

yang berhak mendapatkannya di antara tanggungan kami'"

9.

10.
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11.

t2.

Hadits ini dijadikan dalil yang mewajibkan seorang bapak

untuk memberi nafkah kepada anaknya meskipun sudah

dewasa. Namun hal ini dikritik, karena ini merupakan kejadian

intividual dan tidak dapat dipahami secara umum dalam

perbuatan. Kemungkinan yang dimaksud perkataan Hindun

'anakku' adalah sebagian mereka, yakni anak yang masih

kecil, atau sudah dewasa tetapi tidak bisa bekerja.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa yang memiliki hak

terhadap orang lain, dan tidak mampu mengambilnya, maka

dia boleh mengambil dari harta orang itu sesuai haknya

meskipun tanpa izinnya. Ini merupakan pendapat Imam Syaf i

dan sebagian ulama. Namun, pendapat yang kuat menurut

madzhab Syafi'i bahwa dia tidak boleh mengambil selain jenis

haknya, kecuali jika tidak mungkin untuk mengambil dari jenis

haknya." Menurut Abu Hanifah perbuatan ini terlarang.

Diriwayatkan juga darinya pendapat yang membolehkan

mengambil jenis haknya dan tidak boleh mengambil selain

jenis haknya, kecuali salah satunya dapat menggantikan yang

lain. Dari Malik terdapat tiga riwayat seperti pendapat-

pendapat ini. Dari Ahmad dinukil pendapat yang melarangrya

secara mutlak. Al Khaththabi berkata, "Disimpulkan dari

hadits Hindun tentang bolehnya mengambil jenis hak dan

selain jenis hak, karena dalam rumah orang yang bakhil tidak

terkumpul segala seseuatu yang dibutuhkan, baik dari

makanan, pakaian, dan lainnya, sementara Nabi SAW telah

memberi izin secara mutlak kepada Hindun untuk mengambil

dari harta suaminya apa yang mencukupi dirinya." Dia juga

berkata, "Kebenaran pendapat itu ditunjukkan oleh

perkataannya dalam riwayat lain, ,# 6 d. tb Ei I 'ril:

€:{il (sesungguhnya dia tidak memasulckan ke rumahku apa

yang mencuhtpilru dan anakht)." Saya katakan, dalam

ruwayat tersebut tidak ada dalil yang mendukung klaimnya
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13.

14.

15,

bahwa rumah orang yang bakhil tidak ada segala sesuatu yang
dibutuhkan, sebab Hindun menafikan kecukupan secara
mutlak. lni mencakup jenis apa yang dibutuhkan dan yang
tidak dibutuhkan. Adapun klaimnya bahwa keadaan rumah
orang yang bakhil adalah seperti itu, mungkin dapat diterima,
tetapi dari mana dia mengetahui bahwa keadaan rumah Abu
Sufyan seperti itu? Adapun yang tampak dari redaksi kisah
bahwa dalam rumahnya terdapat segala sesuatu yang
dibutuhkan. Hanya saja dia tidak memperkenankan istrinya
mengambil apa yang bisa mencukupinya, maka istrinya
meminta izin mengambil tambahan tanpa sepengetahuan
suaminya.

Ibnu Al Manayyar mendudukkan pendapatnya tentang indikasi
kisah Hindun terhadap pendapat yang mengatakan, ..pemegang

hak boleh mengambil dari selain jenis haknya dengan nilai
yang sama", karena Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk
menetapkan kadar yang wajib bagi dirinya dan tanggungannya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki andil dan
campur tangan dalam mengurus anak-anaknya, menanggung
serta memberi nafkah mereka.

Menjadikan 'urf (kebiasaar) sebagai dasar dalam urusan-
urusan yang tidak memiliki batasan yang pasti dari syariat. Al
Qurthubi berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan yang
membolehkan berpedoman kepada iurf (kebiasaan) dalam
syari'at, berbeda dengan mereka yang mengingkarinya secara

redaksi nzlmun mengamalkannya dari segi makna, seperti
perkataan para ulama madzhab Syaf i." Sementara para ulama
madzhab Syaf i hanya mengingkari pengamalan ,urf jlka
bertentangan dengan nash syar'i, atau tidak yang ditunjukkan
oleh nash syar'i untuk berpedoman kepada 'urf (kebiasaan).
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16. Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan

memberi keputusan kepada pihak yang berperkara yang tidak
hadir. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang

hukum ketika Imam Bukhari memberi judul "Memberi
Keputusan kepada yang tidak Hadir", lalu dia menyebutkan

hadits di atas dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam, OtL Uf Ot

)'silu:);itt ,l4(i- u q,; :Js ,t6 u ;ei'oi it;| "d.*"Jr;
(sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang bakhil, maka

aku butuh untuk mengambil dari hartanya. Beliau bersabda,
"Ambillah apa yang mencularyimu dan anakrnu menurut cara

yang patur".r. An-Nawawi menyebutkan bahwa sekelompok
ulama di kalangan madzhab Syaf i dan selain mereka berdalil
dengan hadits ini untuk hal tersebut, hingga Ar-Rafi'i berkata
dalam pembahasa tentang memberi keputusan orang yang
tidak hadir, "Para sahabat kami berhujjah untuk mematahkan
pendapat ulama madzhab Hanafi yang melarang memberi
keputusan kepada orang yang tidak hadir berdasarkan kisah
Hindun. Itu adalatr keputusan dari Nabi SAW terhadap suami

Hindun, sementara dia tidak ada (di tempat)." An-Nawawi
berkata, "Penetapan dalil ini tidak benar, karena kisah ini
terjadi di Makkah dan Abu Sufyan ada disana, sementara

syarat memberi keputusan kepada yang tidak hadir adalah dia
tidak berada di negeri itu, atau tersembunyi tidak bisa
didapatkan, atau sangat sulit untuk didapatkan. Sementara

syarat ini tidak terdapat pada Abu Sufyan. Oleh karena itu,
tidak dapat dinamakan memberi keputusan kepada yang tidak
hadir. Bahkan perkara ini termasuk fatwa. Di dalam perkataan
Ar-Raf i ditemukan pada sejumlah tempat bahwa itu termasuk
fatwa. Sebagian mereka berdalil untuk menunjukkan Abu
Sufyan tidak ada berdasarkan perkataan Hindun, ,#- 1 (dia

tidak memberilat), karena seandainay ada niscaya Hindun akan
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berkata, * W-lt @ia tidak memberi na/kah kepadaku) sebab

suamilah yang membelanjakan secara langsung. Namun, hal

ini lemah, karena mungkin kebiasaannya memberikan

kepadanya sekaligus dan mengizinkannya untuk
membelanjakan secara berangsur-angsur. Benar, pendapat An-
Nawawi bahwa Abu Sufyan berada di Makkah adalah tepat,

dan penegasan seperti ini disebutkan sebelumnya oleh As-
Suhaili. Bahkan dinukil keterangan lebih khusus lagi, yaitu

bahwa Abu Sufyan duduk bersamanya dalam majlis. Namun,

keterangan ini dinukil tanpa menyebutkan sanad. Kemudian
saya menemukannya dalam kitab Thabaqat lbnu Sa'ad
diriwayatkan dengan sanad yang para periwaytanya adalah

periwayat kitab Shahih hanya saja mursal, da/r Asy-Sya'bi
bahwa Hindun ketika berbaiat dan sampai pada bagian, "Dan
tidak mencuri", dia berkata, "sungguh aku telah mengambil
harta Abu Sufyan", maka Abu Sufyan berkata, "Apa yang
engkau ambil dari hartaku, maka dia halal untukmu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dipahami bahwa kejadian
ini te{adi beberapa kali, dimana kisah pada riwayat ini terjadi
ketika dia berbaiat, kemudian dia datang sekali lagi dan

bertanya tentang hukum, karena dia memahami dari yang

pertama tentang penghalalan Abu Sufyan baginya hanya

berkenaan dengan apa yang lalu, maka dia bertanya tentang

apa yang akan datang. Namun, hal itu menjadi rumit bila
dikaitkan dengan riwayat Ibnu Mandah dalam kitab Al
Ma'rifuh dari Abdullah bin Muhammad bin Zadzan, dari
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata: Hindun
berkata kepada Abu Sufyan, "Sesungguhnya aku ingin
berbaiat." Abu Sufyan berkata, "Jika engkau melakukannya,

maka pergilah bersama seseorang dari kaummu." Dia pergi

kepada Utsman dan Utsman pun membawanya. Dia masuk

sambii memakai penutup wajah, lalu berkata, "Baiatlah aku
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untuk tidak mempersekutukan Allah." Dalam riwayat ini

disebutkan, "Ketika selesai, dia berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang bakhil'.". Beliau

bertanya, "Apa yang engkau katakan wahai Abu Sufyan?" Dia
berkata, "Adapun yang kering, maka tidak (boleh), sedangkan

yang masih basah, maka aku menghalalkannya." Abu Nu'aim

berkata dalam kitab Al Ma'rifah bahwa Abdullah menyendiri

dengan redaksi ini dan dia adalah seorang yang lemah. Awal

haditsnya berkonsekuwensi bahwa Abu Sufyan tidak

bersamanya dan akhirnya menunjukkan bahwa dia hadir.

Namun, kemungkinan bahwa setiap salah satu dari keduanya

menuju Nabi SAW, atau Nabi SAW mengirim utusan untuk

menjemputnya ketika istrinya mengadukannya. Kemungkinan

kedua ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan Al Hakim

pada pembahasan tentang tafsir surah Al Mumtahanah dalam

Al Mustadraf dari Fathimah binti Utbah bahwa Abu Hudzaifah

bin Utbah pergi membawanya bersama saudarinya, Hindun

untuk berbaiat. Ketika disyaratkan agar perempuan tidak

mencuri, maka Hindun berkata, "rqku tidak akan membaiatmu

dalam hal pencurian, sesungguhnya aku mencuri dari harta

suamiku." Oleh karena itu, proses baiat dihentikan hingga

dikirim utusan kepada Abu Sufyan agar menghalalkannya,

maka dia berkata, "Adapun yang belum kering aku

perbolehakn, tetapi yang sudatr kering tidak." Menurutku,

Imam Bukhari tidak bermaksud menetapkan kisah Hindun

sebagai keputusan hukum terhadap Abu Sufyan saat dia tidak

ada, bahkan Imam Bukhari berdalil dengannya tentang sahnya

keputusan atas pihak yang bersengketa yang tidak hadir

meskipun tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bahkan ketika

Abu Suffan tidak hadir bersama istrinya dalam majlis dan

istrinya diizinkan untuk mengambil harta suaminya

secukupnya tanpa pengetatruan dan izinnya, maka pada yang

demikian terdapat jenis keputusan terhadap pihak yang
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bersengketa yang tidak hadir. Oleh karena itu, mereka yang

melarangnya harus menjawab dalil ini. Dari perbedaan ini

timbul masalah lain, yaitu apabila sang bapak tidak ada atau

tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya yang kecil, lalu

hakim memberi izin kepada ibu -jika sang ibu dianggap

cakap mengurus harta- untuk mengambil harta sang bapak

jika memungkinkan, atau berutang atas nama sang bapak, lalu

menafkahkan kepada anaknya yang masih kecil' Namun,

apakah si ibu berhak melakukan hal itu tanpa izin dari hakim?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat berdasarkan perbedaan

pada kisah Hindun. Jika keputusan Rasulullah SAW tersebut

dianggap sebagai fatwa, maka sang ibu boleh mengambil tanpa

izin dan hakim. Namun, jika keputusan itu sebagai hukum,

maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas izin hakim. Di

antara yang menguatkan bahwa keputusan itu sebagai hukum

bukan fatwa adalah kalimatnya yang menggunakan kata

perintah. Beliau bersabda kepadanya "Ambillah". Seandainya

hal itu merupakan fatwa, maka akan dikatakan, misalnya 'tidak

mengapa jika engkau mengambil'. Disamping itu, pada

umumnya perbuatan beliau SAW merupakan hukum. Adapun

faktor yang menguatkan keputusan itu sebagai fatwa adalah

adanya pertanyaan dalam kisah tersebut, yaitu kalimat 'apakah

ada dosa bagiku', juga karena beliau SAW menyerahkan

ketetapan jumlah kepadanya. Seandainya hal itu merupakan

hokum, maka tidak akan diserahkan kepada penggugat. Selain

itu, Nabi SAW tidak menyuruhnya bersumpah atas

dakwaannya, dan tidak juga disuruh mendatangkan bukti.

Sebagai jawaban, bahwa pada sikap Nabi SAW yang tidak

menyuruhnya bersumpah atau tidak menyrruh mendatangkan

bukti, terdapat dalil bagi mereka yang membolehkan hakim

untuk memutuskan perkara berdasarkan ilmunya. Seakan-akan

beliau SAW mengetahui kebenaran apa yang didakwakan

Hindun. Sedangkan ungkapan dalam bentuk 'pertanyaan'
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dijawab bahwa hal itu tidak terhalang bagi orang yang minta

keputusan hukum. Adapun maksud penyerahan jumlah

kepadanya, adalah menyerahkan menurut kebiasaan yang ada'

Pada pembahasan selanjutkan akan disebutkan penjelasan

madzhab-madzhab tentang memberi keputusan kepada orang

yang tidak hadir dalam persidangan, pada pembahasan tentang

hukum.

Catatan

Sebagian mereka merasa musykil atas sikap Imam Bukhari

yang berdalil dengan hadits ini untuk masalah zhafr dalam kitab Al

Asykhash ketika dia memberikan judul "Qishash Orang yang

Dizhalimi jika Mendapatkan Harta orang yang Menzhaliminya", lalu

dia berdalil dengan kejadian ini untuk membolehkan memberi

keputusan kepada yang tidak hadir dalam persidangan, karena

menjadikannya sebagai dalil dalam masalah zhafr tidak bias, kecuali

berdasarkan pendapat bahwa kisah Hindun berkenaan dengan fatwa.

Sedangkan berdalil dengannya untuk masalah memberi keputusan

kepada yang tidak hadir, tidak terjadi kecuali berdasarkan pendapat

bahwa ia adalah hukum. Jawabannya, setiap hukum yang berasal dari

syari" maka ditempatkan pada posisi fatwa dengan hukum itu seperti

peristiwa di atas. Oleh karena itu, kisah ini bisa dijadikan dalil untuk

kedua masalah tersebut.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj, bab

ini disebutkan lebih dulu dua bab.
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10. Istri Memelihara Suami dalam Harta dan Nafkahnva

.1- - ":- ^. 
4 z-

*t*tot,k 4tf {6 /tt
5365. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

bersabda, "Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah
perempuan Quraisy yang safunya berkata, "sebagus-bagus

perempuan Quraisy adalah yang paling penyayang terhadap anak
pada masa kecilnya, paling menjaga suami dalam harta miliknya".
Disebutkan juga dari Muawiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan memelihara suami dalam hartanya dan

nafuh). Maksud dzaatul yadd adalah harta. Disebutkan nafkah
sesudahnya termasuk gaya bahasa menyebut yang khusus sesudah

yang umum.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Ali bin
Abdillah, dari Sufyan, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya dan Abu Az-
Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Nama Ibnu Thawus adalah

Abdullah. Kalimat 'dari bapaknya dan Abu Az-Zinad' dikaitkan
kepada Ibnu Thawus bukan kepada Thawus. Kesimpulannya, Sufyan

bin Uyainah memiliki dua sanad dalam hadits ini hingga Abu
Hurairah. Dalam Musnad Al Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Abu
Az-Zinad menceritakan kepada kami." Dari jalur ini pula

diriwayatkan Abu Nu'aim.
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,-t'j, ,c, dA fit',ltt't ,Fl i,;.'gr7t 6': itt.'F 6eUattc-

baik pe:rempuo, ionr menungga'ng unta adalah perempuan Quraisy,

dan yang satunya berkata: Sebagus-bagus baik perempuan Quraisy).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata shulla! dan ini

adalah bentuk jamak kata shaalift (bagus). Kesimpulannya, salah

seorang syaikh Sufyan cukup menyebutkan 'Quraisy' dan yang lain

menambahkan kata 'shalih'. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu

Abi Umar dari Sufyan disebutkan , i|.)t',Se't ,f'; :u.CG :b:t-i'Jt|

*'j :U.(Salah satu dari keduanya berkata, "sebaik-baik perempuan

Quraisy", dan yang lainnya berkata, "Perempuan Quraisy"'), dan

saya tidak melihatnya dari Sufyan, kecuali tanpa penjelasan tentang

siapa yang mengatakannya. Namun, tampak dari riwayat Syu'aib dari

Ab:u Az-Zinad pada awal pembahasan tetang nikah, dan dari riwayat

Ma'mar dari Ibnu Thawus yang dikutip Imam Muslim bahwa yang

menambahkan kata 'sebaik-baik' adalah Ibnu Thawus. Pada bagian

awal riwayat yang dikutip Imam Muslim dari jalur Az-Ztthri, dai
Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah terdapat penjelasan tentang

latarbelakanghadits, 19 gri ?q6?i|-L, *') * io' ,r,; ,ltbi
,Sq d.', '-'f , il i' 

'Jy') 6- ,iw (sesungguhnva Nabi SAW

meminang (Jmmu Hani' binti Abu Thalib, makn dia berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku telah tua dan aku memiliki

t an g gun gan " . ) . Lalu di sebutkan hadits selengkapnya'

Kata afunaahuberasal dari kata fuanwu, artinya kelembutan dan

kasih saying. Sedangkan kata ar'aahu betasal dari kata ri'aayah,

artinya menjaga tetap ada. Ibnu At-Tin berkata, "Kata fuaaniyah

menurut ahli bahasa artinya perempuan yang mengurus anaknya dan

tidak mau menikah. Jika dia menikah, maka tidak disebut haaniyah."

q+i 9r5 .i. (Pada hartanya). Qasim bin Tsabit berkata dalam
P/

kitab Ad-Dala'il, "Dzaatu yadihi dan dzaatu baininaa dan yang

seperti itu, merupakan sifat unfuk kata mu'annats yang tidak
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disebutkan secara redaksional, seakan-akan yang dimaksud adalah

keadaan yang ada di antara mereka. Adapun yang dimaksud dengan

dzaatu yadihi (apa yang ada di tangan suaminya) adalah hartanya dan

usahanya. Jika dikatakan, 'Laqiituhu dzaata yaumin' (aku bertemu
dengannya suatu hari), maka maksudnya adalah laqiituhu dzaata
yaumin laqaatan au marratan (aku bertemu dengannya suatu hari satu

kali pertemuan). Ketika dihapus kata yang disifati dan ada sifatnya,

maka jadilah seperti kata yang menerangkan keadaan.

&, *v h' * C' f lV ;r...............1i 

't a ib fi.l loon
disebutkan dari Muawiyah dan lbnu Abbas, dari Nabi SAI/). Adapwr
hadits Muawiyah, yaitu Ibnu Abi Sufyan diriwayatkan Imam Ahmad
dan Ath-Thabarani dari jalur Zaidbin Abu Ghiyats, dari Muawiyah,
"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda...", lalu disebutkan
seperti riwayat Ibnu Thawus, dan para periwayatnya tergolong tsiqah
(terpercaya).

Adapun hadits Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Ahmad dari
jalur Syahr bin Hausyab, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, 'Qt'ot

+i1 p** q o,kii;V rd d'tt-ei'ui1;r'4i p, * in, ,;;
;*;i ,J tl,lltyt Vi t* t'ot 'q da 6 ,ii uui ;o6 q! ,y; b
uglr j6;( ,i5 s "L; F otht *f;t- ,W jrli ,:+,1, J+'#t 9;6 

'# bt

fi :U, Ctb (Sesungguhnya Nabi SAV meminang seorang

perempuan dari kaumnya yang bernama Saudah. Perempuan itu
memiliki lima atau enam anak dari suaminya yang telah meninggal,
maka dia berkata kepada Nabi SAW, "Tidak ada yang menghalangiku
darimu, untuk tidak menjadikanmu sebagai manusia paling aku cintai,
kecaali aku memuliakanmu untuk tidak membuat anak-anak ini
melakukan kegaduhan di sisi kepalamu." Nabi bersabda kepadanya,
" Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya sebaik-baik perempuan
yang menunggang punggung unta adalah sebaik-baik perempuan

Quraisy".). Hadits ini memiliki sanad yang hasan dan ia memiliki
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jalur lain yang dikutip Al Qasim bin Tsabit dalam kitab Ad-Dala'il

dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara

ringf,as.

Mungkin perempuan yang dimaksud adalah Ummu Hani' yang

disebutkan pada hadits Abu Hurairah. Barangkali dia diberi gelar

Saudah, sebab namanya yang masyhur adalah Fakhitah. Ada juga

yang mengatakan selain itu. Namun, mungkin juga yang dimaksud

adalah perempuan lain dan bukan Saudah binti Zarn'ah (istri Nabi

SAW), karena Nabi SAW telah menikahinya sejak dahulu di Makkah

setelah kematian Khadijah dan beliau menggaulinya sebelum

menggauli Aisyah, dan beliau meninggal sementara Saudah ini masih

berstatus sebagai istrinya. Adapun matan daripada hadits ini sudah

dijelaskan secara lengkap pada bagian awal pembahasan tentang

nikah.

11. Memberi Istri Pakaian dengan Cara yang Patut

t *', rr h' *'ate e:Jsib\t,*rUV
ct. . . o. ,. ;o-t-.,:^ . .' ..€.*.,t tw ,y) e'.21i)t i;"i:j ,r<!aiir;

5366.Dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW -.rraut*gt*
pakaian dari sutra kepadaku, lalu aku memakainya dan aku melihat

kemarahan di wajahnya, maka aku pun membagikannya di antara

wanita-wanitaku."

Keteransan Hadits:

@ab memberi istri pakaian menurut cara yang patut). Judul

bab ini merupakan redakai hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

dari Jabir s@ara panjang lebar tentang sifat haji.
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Di antara bagian hadits tersebut ada pada khutbah Nabi SAW
waktu di Arafah, yaitu: W6t 

"itr'# 
',is ,rt3t Q hr 4;1r

*j{Ju. ftertala,valah kepada Allah terhadap perempuan. Kewajiban

kamu memberi makan dan pakaian kepada merekn sesuai cara yang
patut). Oleh karena hadits itu tidak sesuai dengan criteria Imam

Bukhari, maka dia menyimpulkan hukum yang dikandungnya dari

hadits lain yang sesuai kriterianya, yaitu menyebutkan hadits Ali
tentang pakaian siyaraa' (sutera).

Adapun kalimat, "Aku membaginya di antara istri-istriku",
Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaiannya dengan judul bab,

bahwa apa yang didapatkan oleh istrinya Fathimah AS dari hullah
adalah satu bagian, dan dia pun merasa ridha dengarulya karena dapat

hemat sesuai keadaan dan tidak boros." Adapun hukum masalah ini
dikatakan Ibnu Baththal, "IJlama sepakat bahwa perempuan

disamping berhak mendapatkan dari suaminya juga berhak

mendapatkan pakaian sebagai kewajiban suami. Sebagian mereka

menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberi

istrinya pakaian tertentu. Namun, yang benar bahwa setiap penduduk

suatu negeri tidak diharuskan satu model tertentu. Bahkan yang

berlaku bagi setiap negeri adalah sesuai kebiasaan mereka, menurut

kemampuan suami, dan mencukupi bagi istri, serta sesuai dengan

kemudahan dan kesulitan sang suami." Dengan pemyataan ini, dia

mengisyaratkan bantahan terhadap para ulama madzhab Syaf i,
seperti telah disebutkan dalam masalah nafl<ah, karena masalah

pakaian adalah seperti nafkah. Adapun hadits Ali akan dijelaskna pada

p embahasan tentang pakaian.

Kalimat "Nabi SAW mendatangkan kepadaku", artinya

memberi (kepadaku). Makna memberi mencakup makna

menghadiahkan atau mengirimkan. Dalam riwayat An-Nasafi

disebutkan dengan kata 'mengirimkan', sementara dalam riwayat Ibnu

Abdus, 'menghadiahkan'. Barangsiapa membaca ilayya menjadi ilaa
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dan kata 'aataa bermakna datang, maka dia harus membaca kata

hullah dengan tanda dhammah (fiullatun), sehingga dalam perkataan

ini terdapat bagian yang dihapus yaitu, "Dia memberikannya

kepadaku dan aku memakainya'..." Ibnu At-Tin berkata, "Dalam

riwayat Syaikh Abu Al Hasan disebutkan dengan kata'ataa (datang).

Kemungkinan maknanya, 'Nabi SAW datang kepadaku dengan

membawa satu stel pakaian'. Lalu kata ganti orang yang berbicara

dihapus dan demikian pula huruf ba' yang mengiringinya, sehingga

kata hull ah diberi bais fathah (fuul lat an).

flutlah adalah sarung dan mantel. Sedangkan siyaraa' adalah

salah satu jenis sutra. Kalimat 'Di antara wanita-wanitaku'

memberikan anggapan bahwa maksudnya adalah istri-istrinya, akan

tetapi yang benar bukan demikian, karena pada saat itu dia tidak

memiliki istri selain Fathimah. Maka yar1g dimaksud dengan

perempuill-perempuanku adalah istrinya dan kerabat-kerabatnya.

D alam riwayat I ain disebutkan, "Di antar a F athimah-Fathimah. "

12. Istri Membantu Suaminya dalam Mengurus Anaknya

16 y '!;i ; iili :Js t;#b ?nt or., yt * / /.c *
?^c1,

+; il' * *t J;, Cj* .$';f;r 
";')" 

-?6.'&.'ri-
.r*'.1 ,t'.# ir (f,; :Jw .i ,& ,ic u *':i,rv,:
'ai i,Sv r't+tbj *6i .:#tit W)'i tre >t+ ilC

,!&r'"fui oi i;f ;13 ,?6.l;i'& yt *LY,{
</^'JG 'ri .U ?nr 'trr:. |Jd ';itJ;l')'""{" 7; if;r l;'r7

, c/
.l -,J-
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5367. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Bapakku

meninggal dunia dan meninggalkan 7 anak perempuan 
-atau 

9 anak

perempuan-, lalu aku menikahi perempuan janda. Rasulullah SAW
bertanya kepadaku, 'Engkau telah menilcah wahai Jabir?' Aku
berkata, 'Ya'. Beliau bersabd4 'Perawan atau janda?'Aku berkata,

'Bahkan janda'. Beliau bersabda, 'Mengapa bulan gadis agar engkau

dapat bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu, engkau

membuatnya tertawa dan dia membuatmu tertawa'. Aku berkata

beliau, 'Sesungguhnya Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan

anak-anak perempuan, maka aku tidak suka mendatangkan kepada

mereka (menikah dengan orang) yang seperti mereka, maka aku

menikahi seorang perempuan yang mengurus mereka dan merawat

mereka'. Beliau bersabda, 'semoga Allah memberkahimu -atau
beliau mengatakan- keb aiknn' .

Keterangan Hadits:

(Bab istri membantu suaminya dalam mengurus anak suami).

Kata'anaknya' tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Disebutkan

hadits Jabir tentang pernikahannya dengan perempuan janda untuk
mengurusi dan merawat saudari-saudarinya. Seakan-akan Imam
Bukhari menetapkan hukum seorang istri melayani anak suaminya

seperti yang dilakukan istrinya Jabir

saudari-saudarinya. Penetapan dalil
mengurus dan merawat

hadits tersebut dapat

ditempun dengan cara aulawiyat (lebrh utama/patut). Ibnu Baththal

berkata, "Bantuan seorang istri terhadap suaminya dalam mengurus

anak suaminya bukan perkara yang wqjib. Batrkan ini hanya termasuk
pergaulan yang baik dan termasuk sifat wanita-wanita shalihah."

Adapun pembahasan tentang wajib tidaknya seorang istri melayani

suaminya telah dijelaskan.

yang

dari
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13. Nafkah Orang yang tidak Berkecukupan kepada Keluarganya

J*; *3;r'\" * Ct J,Jv ib i,r '€:'r;-;, 
sri *

:Jts .06) c ,ti * '*; :Jv rl: 'i6. 
'.^ti1',i6

) :Js .jA6, ;b '# ,i6 .qy ,; ,i6 .*:, Wv
\' * Ut ;fi 9f , 'i6 .64'u;,'*G ils .4yti

'i6 .ri rf r ,jd tJqf-lt ui i,lr-,ii y,o; *i *b
,fiu '&. qrt-i 11, J;, q L e;i JL ,iG'la 'al.v

o.l.,

&,11 )t, & 4turi bL;f >;'#i,#;;6
$ $G ils .t:r;i'-'i ;-

5368. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku binasa'. Beliau bertanya,

'Mengapa? '. Laki-laki itu berkata, 'Aku menggauli istriku pada

(siang) bulan Ramadhan'. Beliau bersabda, 'Merdekakan seorang

budak'. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak memiliki budak'. Beliau

bersabda, 'Berpuasalah dua bulan berturut-turut'. Laki-laki itu

berkata, 'Aku tidak mampu'. Beliau bersabda, 'Berilah makan enam

puluh orang miskin'. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mendapatkan

(makanan-ed.)'. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW satu

keranjang kurma. Beliau bersabda, 'Di manakah orang yang

bertanya? 'Laki-laki itu berkata, 'Akulah orangrrya'. Beliau bersabda,

'Bersedekahlah dengan kurma ini'. Dia berkata, 'Kepada orang yang

lebih butuh dari kami wahai Rasulullah? Demi Yang Mengutusmu

dengan kebenaran, tidak ada di antara kedua tempat bebatuannya

penghuni rumah yang lebih butuh dari kami'. Maka Nabi SAW

tertawa hingga tampak gigi taringnya. Beliau bersabda, 'Kamulah iika
demikian'.
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Keterangan Hadits:

(Bab naftah orang tidak berkeculrupan kepada keluarganya).
Disebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang melakukan
hubungan intim dengan ishinya pada bulan Ramadhan. penjelasannya

sudah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang puasa.

Ibnu Baththal berkata, "Letak pengambilan judul bab dari hadits
tersebut adalah bahwa beliau sAw membolehkan laki-laki itu
memberi makan kurma kepada keluarganya, dan tidak dikatakan
bahwa hal itu telah mencukupi sebagai kafarat baginya, karena na{kah
keluarganya telah menjadi kewajiban dirinya dengan adanya kurma,
dan ini lebih wajib baginya daripada kafarat." Namun, ini mirip
dengan suatu klaim, dan ini membutuhkan dalil. Adapun yang tampak
bahwa judul bab tersebut diambil dari sisi perhatian laki-laki tersebut
akan nafkah keluarganya, yang ketika dikatakan kepadanya,
"Bersedekahlah dengan kurma ini", maka dia berkata, ,.Kepada yang
lebih butuh dari kami?" Kalau bukan karena perhatiannya akan nafkah
terhadap keluarganya tentu dia akan segera bersedekah.

14. "Dan Waris pun berkewujiban seperti itu .., (es Al Baqarah
l2l: 233) dan Apakah Istri juga Memitiki Suatu Kewajiban

darinya? "Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang
lelaki yang seorang 6isa 

-hingga 
firman-Nya- jatan yang

lurus?" (Qs. An-Nahl [l6l: 76)
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5369. Dari. Zanab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah,

aku berkata, "wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagiku pada anak-
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anak Abu Salamah, jika aku berinfak kepada mereka, dan aku tidak

meninggalkan mereka begini dan begini, karena sesungguhnya mereka

itu adalah anak-ana}lku." Beliau berkata, "Benar, bagimu pahala dari

apayang engkau naflcahkan kepada mereka"-

[ ,r+ UG W ?nt *a, a#G * yri '*;'t'.b /. l4 f
lt "d tL:",:i Lg'* y |*; ,y; uU- t;i ;:l it Jyt
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5370. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA,

"Hindun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan

adalah laki-laki yang kikir, maka apakah ada dosa bagiku jika aku

mengambil dari hartanya apa yang mencukupiku dan anak-anakku?'

Beliau bersabda, 'Ambillah sesuai yang patut. "

@:
@ab "Dan Waris pun berkewajiban seperti itu" dan apakah

istri juga memiliki suatu ftewaiiban darinya? "Dan Allah membuat

(pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu... ayat).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Periwayat selainnya

menambahkan sesudah kata 'bisu', "Hingga firman-Nya ialan yang

lurus." Ibnu Baththal berkata yang secara ringkasnya, "Pata ulama

salaf berbeda pendapat tentang maksud dari firman-Nya 'Dan Waris

pun berlrewajiban seperti itu'.Ibnu Abbas berkata, 'Hendaknya ahli

waris tidak menimbulkan mudharat'. Ini juga pendapat Asy-Sya'bi

dan Mujatrid. Jumhur berpendapat, 'Tidak ada tanggungan dan

kewajiban ahli waris untuk memberi nafl<ah anak orang yang

diwarisi'. Pendapat lain meirgatakan, 'BaS siapa yang mewarisi

bapaL, maka tanggungannya sama seperti tanggungan bapak, berupa

upah penyusuan jika si anak tidak memiliki harta'. Mereka berbeda

-iL
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pendapat tentang maksud kata 'al waarits' (ahli waris). Menurut Al
Hasan dan An-Nakha'i, adalah semua yang mewarisi bapak baik laki-

laki maupun perempuan. Ini juga pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sementara Abu Hanifah dan pengikutnya berkata, 'Dia adalah orang

yang memiliki hubungan rahim yang diharamkan bagi anak-anak

bukan yang lainnya'. Qabishah bin Syu'aib berkata, 'Dia adalah anak

itu sendiri'. Sementara Zaid bin Tsabit berkata, 'Jika dia

meninggalkan ibu dan paman, biaya penyususan anak menjadi

tanggungan salah satu dari mereka sesuai dengan kadar yang dia

warisi'. Ini juga pendapat Ats-Tsauri." Ibnu Baththal berkata,

"Pendapat inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan

perkataannya, 'Dan apakah istri juga memiliki suatu kewajiban

darinya?' Kemudian dia mengisyaratkan kepada bantahannya dengan

firman Allah, 'Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang

salah satunya bisu'. Dalam waris, perempuan diposisikan seperti laki-

laki bisu." Ath-Thabari mengutip pendapat ini melalui jalur perirvatan

dari merek a yar.g mengatakannya.

Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap

kata 'seperti' dalam firman-Nya, "seperti itu", apakah ia kernbali

kepada semua hal yang telah disebutkan, atau kepada sebagiannya

saja? Adapun hal-hal yang telah disebutkan adalah menyusui,

memberi nafl<ah, memberi pakaian, dan tidak mendatangkan

mudharat. Ibnu Al Arabi berkata, "Menurut sebagian, 'Ia tidak

kembali kepada semuanya, tetapi hanya kembali kepada yang terakhir.

Barangsiapa mengklaim bahwa ia kembali kepada semuanya, maka

hendaklah mengemukakan dalil, karena isyarat di sini dalam bentuk

tunggal. Sedangkan hal terakhir yang paling dekat disebutkan adalah

'tidak memudharatkan', maka menjadi kuat untuk memahami seperti

ini."

Kemudian dia menyebutkan hadits Ummu Salamah tentang

pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala dalam berinfaq

kepada anak-anal<nya dari Abu Salamah, sementara mereka tidak
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memiliki harta? Nabi SAW mengabarkan bahwa dia berhak

mendapatkan pahala dari semua itu. Hal ini menunjukkan bahwa

nafkah anak-anak seorang perempuan tidak wajib bagi perempuan itu,

sebab kalau wajib, tentu akan dijelaskan Nabi SAW. Demikian juga

kisah Hindun binti Utbah, sesungguhnya beliau mengizinkan

kepadanya untuk mengambil nalkah anak-anaknya dari harta bapak

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkewajiban memberi

na{kah kepada anak-anaknya adalah sang bapak, bukan ibunya'

Imam Bukhari bermaksud mengatakan bahwa sang ibu tidak

wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika bapak anak-anak

itu masih hidup sampai dia meninggal. Ini dikuatkan oleh firman

Allah, W#i g4,i,t'n ti;5, $i loon kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rufl, yakni

memberi makan para ibu dan pakaian mereka, karena mereka telah

menyusui anak-anak. Lalu bagaimana diwajibkan menafkahi mereka

di awal ayat, lalu diwajibkan bagi mereka memberi nafkah anak-

anaknya di akhir ayat?

Pendapat Qabishah tidak dapat diterima, karena kata al waarits

(ahli waris) mencakup anak dan selainnya, maka tidak boleh

dikhususkan bagi seorang tanpa yang lainnya, kecuali berdasarkan

dalil yang kuat. Sekiranya yang dimaksud adalah anak, niscaya

dikatakan, ;ilt ,-*t (dan bagi yang dilahirkan). Adapun

konsekuensi pendapat ulama madzhab Hanafi, bahwa paman dari

pihak ibu wajib memberi nafkah kepada anak saudaranya. Sedangkan

p,rman dari pihak bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak

saudaranya. Ini merupakan perincian yang tidak memiliki dalil, baik

dari Al Qur'an, sunnah, maupun qiyas (malogi). Demikian menurut

Ismail Al Qadhi.

Pendapat Al Hasan dan yang mengikutinya dibantah dengan

firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 6, tb6 ,F'c,'l'rt "ci b{,
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"$3'ii "$fs I '"a"rt L,6 ,W ',#_ ,- ",i& 1oo, jika rnereka

[isteri-isteri yang sudah ditalak| itu sedang hamil, maka berikanlah
kepada mereka naJkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jikn
mereka menyusukan fanak-anakJmu untulonu, maka beriknnlah
kepada merekn upahnya). Ketika diwajibkan bagi bapak memberi
nafkah kepada siapa yang menyusui anaknya untuk makan, maka
demikian juga apabila telah disapih wajib baginya untuk memberinya
makanan, sebagaimana dia mernberinya makan dengan susuan selama

masih kecil. Seandainya hal seperti itu wajib bagi ahli waris, maka
jika salah seorang meninggal dunia dan meninggalkan istri yang

sedang hamil, maka ashabah (ahli waris yang mengambil semua sisa

warisan) wajib memberi nafkah kepada perempuan itu, karena janin
apa yang ada dalam perutnya. Dalam hal ini, keharusan ulama
madzhab Hanafi untuk mewajibkan hal itu kepada setiap yang
memiliki hubungan rahim yang diharamkan menikah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mencukupkan
bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa ibu wajib memberi
nafkah kepada anaknya, dan juga wajib menyusuinya sesudah bapak si

anak itu meninggal dunia, karena si ibu termasuk ahli waris. Tadinya
ibu anak itu merupakan tanggungan sang bapak, dan wajib bagi bapak
menafkahi sang ibu. Barangsiapa yang asalnya menjadi
tanggungannya, maka pada umumnya dia tidak memiliki kemampuan
atas sesuatu. Lalu bagaimana sehingga diharuskan baginya memberi
nafkah kepada selainnya." Hadits Ummu Salamah sangat tegas bahwa
nafkah yang dia berikan kepada anak-analmya adalah atas dasar

keutamaan dan kerelaan. Ini menunjukkan tidak ada kewajiban
baginya. Sementara kisah Hindun sangat jelas menunjukkan gugurnya

kewajiban membeti nafkah dari ibu ketika sang bapak masih hidup,
maka hal ini tetap berlaku sesudah kematian sang bapak. Sebagian

membantah, gugumya kewajiban sang ibu menaftahi anaknya pada

masa si bapak masih hidup tidak berarti gugur pula kewajiban itu
darinya sesudah kematian sang bapak. Jika benar dernikian, maka
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tidak ada lagi yang mengurus kemashlahatan si anak sesudah

bapaknya meninggal. Dengan demikian, kemungkinan yang dimaksud

Imam Bukhari dari hadits pertama (yaitu hadits Ummu Salamah)

tentang pemberian nafkah kepada anak-anaknya berkenaan dengan

bagian pertama dari judul bab, yaitu ahli waris bapak, seperti ibu,

harus memberikan nafkah kepada anak-anak sesudah sang bapak

meninggal dunia. Hadits kedua dimaksudkan menjadi dalil bagi

masalah kedua dari judul bab, yaitu tidak ada suatu kewajiban bagi

perempuan (istri) ketika sang bapak masih ada. Maka tidak ada

padanya pembahasan yang menyinggung hukum ketika si bapak tidak

ada. Wallahu A'lam.

15. Sabda Nabi SAW,"Barangsiapa yang Meninggalkan

Tanggungan atau Keturunan dan Anak-anak, Maka Meniadi
TanggangAnku".
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5371. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya didatangkan

kepada Rasulullah SAW laki-laki yang meninggal dan memiliki

utang, maka beliau bertanya, 'Apakah dia meninggalkan kelebihan

[harta] untuk utangnya? " Jika diceritakan batrwa dia meninggalkan

harta yang bisa menutupi utangnya, maka beliau menshalatinya, dan

jika tidak (ada yang bisa melunasi utangnya) maka beliau bersabda

kepada kaum muslimin 'shalatilah sahabat knmu'' Ketika Allah

.g;* rc':);';', ,i3,:fi'& e.;
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memberi kemenangan dengan berbagai penaklukkan, maka beliau
bersabda, 'Aku lebih berhak terhadap orang-orang mulonin daripada
diri-diri mereka, barangsiapa yang meninggal di antara orang-orang
mulonin dan meninggalkan utang, malca menjadi tanggunganku untuk
melunasinya, dan barangsiapa meninggallcan harta, maka harta itu
untuk ahli warisnya'."

Keteranean lladits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang meninggalkan
tanggungan atau keturunan dan anak-anak, maka menjadi
tanggunganleu). Disebutkan hadits Abu Hurairatr dengan redaksi,
"Barangsiapa yang meninggal di antara orang-orang mubnin dan
meninggalkan utang, maka menjadi tanggunganlru untuk melunasinya
dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli
warisnya. " Adapun redaksi judul bab, dia sebutkan pada pembahasan
tentang utang-piutang dari jalur Abu Hazim, dari Abu Hurairah
dengan redaksi, tJ)tt \? '!j',y) t*i;ji\t'A;';1, (Barangsiapa yang

meninggallran harta maka untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang
meninggalkan tanggungan maka menjadi tanggungan kami). Dat',
jalur Abdurrahman bin Abi Amrah dari Abu Hurairah disebutkan, ui
il7 S6 ,# O*'tt $-t lj ftarangsiapa meninggalknn utang atau

keturunan dan anak-anak, maka hendaklah datang kepadaku, karena
akulah yang menjadi penanggungnya).Hadits ini sudah disebutkan
ketika membahas tentang kafalah dan tafsir surah Al Ahzaab.
Selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan.

Maksud Imam Bukhari memasukkannya dalm bab-bab tentang
nafkah sebagai isyarat bahwa orang yang muringgal dunia dan
memiliki anak-anak serta tidak meninggalkan harta untuk nafkah
mereka, maka nafl<ah itu wajib diambil dari Baitul Mal (kas) kaum
muslimin.
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16. Perempuan-Perempuan yang Menyusui dari Mantan-mantan

Budak dan Selain Mereka

+?tLi';;i* ,ti -A|oii;; ,#i *W it*
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5372. Dari Ibnu Syihab, Urwah mengabarkan kepadaku,

Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, Ummu Habibah

istri Nabi SAW berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahilah

saudariku putri Abu SuSan'. Beliau bertanya, 'Engkau menginginknn

hal itu? 'Aku berkata, 'Benar, aku tidak dapat memonopoli dirimu,

dan yang paling aku sukai untuk bersekutu denganku dalam kebaikan

ini adalah saudariku'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya yang demikian

tidak halal bagilu'. Aku berkata, Wahai Rasulullah, demi Allah,

sungguh kami memperbincangkan bahwa engkau ingin menikahi

Durrah anak perempuan Abu Salamah'. Beliau berkata, 'Anak

perempuan Ummu Salamah? 'Aku berkata, 'Benar'. Beliau berkata,

'Demi Allah, sekiranya dia bukan anak tirilru dalam asuhanht niscaya

tidak halal juga bagiku, dia adalah anak perempuan saudaraku

persusuan, aku dan Abu Salamah disusui oleh Tsuwaibah, janganlah
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kalian menawarkan kcpadalw anak-anak perempuan kamu dan
j angan pula saudari-saudari kamu'.

Syu'aib berkata dari Az-Zuhri, Urwah berkata "Tsuwaibatr
dimerdekakan oleh Abu Latrab."

Keteranean Hadits:

(Bab wanita-wanita yang menyusui dari mantan-mantan

budak dan selain mereka). Demikian disebutkan oleh semua

periwayat. Ibnu At-Tin berkata, "Dalam riwayat dilafalkan dengan

memberi tanda dhammah pada huruf mim (maula), dan pada riwayat
lain diberi tanda fathah, namun yang pertama lebih tepat, karena ia
merupakan isim fail dari kata 'waalat tawaalaa'." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, tetapi yang benar tidak seperti yang dia katakan, bahkan yang
terdapat pada kebanyakan riwayat adalah dengan tandafathah, dan ia
berasal dari kata mawaalii bukan berasal dari kata muwaalaat."

Ibnu Baththal berkata, "Adapun yang lebih tepat dikatakan
muwaliyaat sebagai jarnak dari kata maulatun. Adapun mawaliyat,
maka ia adalah jamak dari kata jarnak maula, kemudian jamak dari
kata mawaalii adalahjarnak yang luput dari huruf alif dan ta'maka
jadilah muwaaliyaat.

Kemudian disebutkan hadits Ummu Habibah tentang
perkataannya 'nikahilah saudariku'. Dalam sabda Nabi SAW ketika
disebutkan kepadanya Durratr binti Abi Salamah, "Anak perempuan

Ummu Salamah? " Hanya saja beliau mempertegas hal itu agar dapat

ditetapkan hukum atasnya, karena anak perempuan Abu Salamah dari
selain Ummu Salamatr adalah halal baginy4 sekiranya Abu Salamah

bukan se,persusuan dengannya, sebab pada kondisi demikian tidak
dianggap sebagai anak tiri, berbeda dengan anak perempuan Abu
Salamatr dari Ummu Salamah.
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Hadits ini sudah dijelaksan secara lengkap pada pembahasan

tentang nikah. Adapun perkataannya di bagian akhir, "Syu'aib berkata

dan Az-Zuhri, Urwah berkata, 'Tsuwaibah dimerdekakan oleh Abu

Lahab", bagian muallaq ini sudah disebutkan dengan sanad yang

maushul di bagian hadits-hadits yang telah saya sebutkan di awal

pembahasan tentang nikah. Redaksi mursal Urwah lebih lengkap

daripada apa yang terdapat di tempat ini. Dia bermaksud

menyebutkannya di tempat ini untuk menjelaskan bahwa pada

awalnya Tsuwaibah adalah seorang budak, agar terjadi kesesuaian

dengan judul bab. Kemudian kesesuaian penyebutannya di bab-bab

nafkah sebagai isyarat bahwa penyusuan ibu kandung bukan suatu

keharusan, bahkan si ibu boleh menyusui dan boleh juga tidak

menyusui anaknya. Apabila si ibu tidak menyusui anaknya, maka bagi

bapak atau wali menyusukan si anak kepada perempuan lain yang

merdeka ataupun budak, secara suka rela atau dengan upah, dan upah

ini termasuk nafl<ah.

Ibnu Baththal berkata, "Orang Arab tidak suka jika disusui

oleh perempuan budak dan mengutamakan disusui perempuan Arab
demi kecerdasan anak. Oleh karena itu, Nabi SAW mengabarkan

kepada mereka batrwa dirinya telah disusui oleh selain perempuan

Arab, tetapi tetap menjadi orang yang cerdas, dan disusui oleh
perempuan-perempuan budak bukan termasuk cacat." Pernyataan ini
cukup bagus namun tidak menuntaskan jawaban bagr pertanyaan yang

telah saya sebutkan. Demikian juga perkataan Ibnu Al Manayyar,

"Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa keharaman karena persusuan

dapat menyebar, baik perempuan yang menyusui adalah orang yang

merdeka atau budak."

Penutup

Kitab naftah memuat 25 hadits marrtt'. Di antaranya terdapat

3 hadits mu'allaq. Semuanya mengalami pengulangan kecuali tiga
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hadits, yaitu hadits Abu Hurairah, "Orang yang berusaha memenuhi

kebutuhan para janda", hadits Ibnu Abbas dan Muawiyah tentang

perempuan-perempuan Quraisy (dan keduanya mu'allaq). Imam

Muslim meriwayatkan juga hadits Abu Hurairah dan tidak
meriwayatkan keduanya (hadits Ibnu Abbas dan Muawiyah).

Dalam kitab ini terdapat 3 atsar yang hanya sampai pada

sahabat dan tabi'in, yaifu atsar Al Hasan, atsar Az-Zuhri tentang

perempuan-perempuan yang menyrsui, atsar Abu Hurairah yang

bersambung dengan hadits, "Sedekah paling utama adalah yang

ditinggalkan karena tidak butuh". Di dalamnya disebutkan, "Seorang

perempuan berkata, 'Entah engkau memberiku makan atau engkau

mentalakku...'. Lalu di bagian akhir dijelaskan bahwa perkataan ini
berasal dari Abu Hurairah, maka stafusnya mauquf narrnrn sanad-nya

muttashil. hi juga termasuk hadits yang hanya diriwayatkan Imam
Bukhari tanpa Imam Muslim. Berbeda dengan kebanyakan atsar yang

disebutkan Imarn Bukhari, yang semuanya memlllki sanad yang

mu'allaq.
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70. KITAB MAKAI\IAI\I

1. Firman Allah, fri:j t p*'U fF "Makanlah yang Baik-

baik dari Apa yang telah Kami Rezekikan Kepadamu.'(Qs AI

A'raaf t7l: 160) dan Firman Allah, '# g y* e tbl
"NaJkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang

baik-baik" (Qs. AI Baqarah l2lz 267) dan Firman Allah, -,y tF
ttS.tb ,iu&ti p(U "Makanlah dari makandn yang baik-baih

dan kcrjakanlah amal yang shalih."

(Qs. At Mu'minuun [23]: 51)

Pt rY'b,-uUtf & hr

d.ab ,Lti, )G .;_ rlt t$'t 
"a
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5373. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dari Nabi SAW

bersabda, "Berilah makan orang yang kelaparan, ienguHah
yang sakit, dan lepaskanlah al 'aanii." Sufyan berkat1 "Al
artinya tawanan."

beliau

orang

'Aanii
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5374. Dari Abu Hurairah dia berkata, "Tidaklah keluarga

Muhammad SAW merasa kenyang makanan selama tiga hari sampai

beliau wafat."
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5375. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, "Aku ditimpa

kelaparan yang sangat, lalu aku bertemu Umar bin Khaththab dan

minta dibacakan satu ayat dari Kitab Allah, maka dia masuk ke

rumahnya dan membukakan untukku. Setelah itu aku berjalan, tetapi

tidak jauh darinya aku tersungkur dengan wajatr ke tanah karena

kepayahan dan kelaparan. Tiba-tiba Rasulullah SAW telah berdiri di

bagian atas kepalaku seraya bersabda, 'Wahai Abu Hurairah'. Aku
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menyambut seruanmu wahai Rasulullah'. Beliau memegang tanganku

membantuku berdiri dan mangetahui apa yang sedang menimpaku.

Beliau pergi membawaku ke tempatnya, lalu memerintahkan agar

diberikan kepadaku segelas susu dan aku meminumnya. Kemudian

beliau SAW bersabda, "Minum lagi wahai Abu Hurairah'. Aku
meminumnya kembali. Beliau bersabda, 'Ulangi lagi'. Aku pun

kembali dan minum hingga perutku menjadi lurus bagaikan anak

panah." Dia berkata, "Aku bertemu Umar dan menceritakan perihalku

kepadanya. Aku berkata kepadanya, 'Hal itu telah diambil alih oleh

orang yang lebih berhak terhadapnya dibanding engkau wahai lJmar,

demi Allah, sungguh aku minta engkau bacakan satu ayat, sementara

aku lebih mahir membaca ayat itu daripada engkau'. Umar berkata,

'Demi Allah, agar aku memasukkanmu adalah lebih aku sukai

daripada aku memiliki seperti unta-unta merah'."

Keterangan Hadits:

( B is mi I lahircafumaaninahiim. Kitab Makanan. Firman Al I ah,
"Makanlah yang Baik-baik dari Apa yang telah Kami Rezekikan

Kepadamu, " dan Firman Allah, "Na/kahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-boik," dan Firman Allah,
"Maknnlah dari maknnan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang
shalih"). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat.

Maksudnya, pada ayat kedua menggunakan kata anfiquu (nafkahkan),

sesuai dengan bacaan dalam Al Qur'an. Sementara dalam riwayat An-
Nasafi disebutkan kuluu (makanlatr), sebagai ganti anfiqzn. Demikian
juga pada sebagian riwayat dari Abu Al Waqt serta sebagian kecil
daripada riwayat selainnya. Versi inilah yang dijelaskan Ibnu

Baththal, yang kemudian dia ingkari. Pengingkarannya itu diikuti oleh

orang-orang sesudahnya, hingga Iyadh mengklaim bahwa demikian

itu yang terdapat pada semua riwayat. Namun, saya tidak

menemukannya dalam riwayat Abu Dzar kecuali sesuai dengan

bacaan dalam Al Qur'an, seperti yang saya sebutkan. Begitu pula
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dalam naskah utama dari riwayat Karimah. Hal itu dikuatkan bahwa

Imam Bukhari membuat judul dengan ayat ini saja pada pembahasan

tentang jual-beli. Dia berkata, "Bab firman-Nya, "NaJkahkanlah (di

jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"'" Demikian

juga tercantum sesuai dengan bacaan Al Qur',an dalam riwayat

semuanya, kecuali An-Nasafi. Lalu ini pula yang dijelaskan Ibnu

Baththal.

Pada sebagian naskah dari riwayat Abu Al Waqt 
-dan

diklaim oleh Iyadh ia tercantum pada semua riwayat- dengan kata

kuluu (makanlah), kecuali riwayat Abu Dzar dari Al Mustamii dengan

kata anfiquzr (nafkahkan). Sudah disebutkan juga di tempat itu bahwa

ia tercantum menurut versi yang benar pada pembahasan tentang

zakat, dia memberinya judul "Bab Sedekah, Usaha, dan Perdagangan

ber<lasarkan firman Allah, 'Wahai orang-orang yang beriman,

naJkahknnlah (di jatan Altah) sebagian dari hasil usahamu ltang baik-

baik'." Tidak ada perbedaan di antara para periwayat tentang itu.

Merupakan sikap yang sangat bagus bila berpegang dengannya dan

menganggap perubahan yang terjadi pada riwayat selainnya berasal

dari para penyalin naskah.

Kata ath+hayyibaat (yang baik-baik) merupakan jamak dari

kata thayyibah. Kata ini digunakan untuk sesuatu yanglezat dan tidak

mendatangkan bahaya/mudharat, juga digunakan untuk sesuatu yang

bersih, sesuatu yang tidak menyakitkan, dan sesuatu yang halal.

Makna pertama (yang lezat dan tidak mendatangkan

bahaya/mudharat) sesuai dengan lrman Allah dalam surah Al

Maa'idah l5f ayat 4, b6' # ",yi,Ji tiil Srt r>r; atlu (Mereko

menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi merekn?"

Katakanlah: "Dihalalkan bagimu )'ang baik-baik")' Inilah makna yang

kuat sesuai penafsirannya, karena jika yang dimaksud dengan

thayyibaat di sini adaiah yang halal, maka tidak ada tambahan

jawaban atas pertanyaan itu.
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Sedangkan penggunuuul kata thayyibaat tntuk makna kedua
(sesuatu yang bersih) adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4]
ayat 43, t$ fia:e ti15 (Bertayammumlah knmu dengan tanah yang

baik [suciJ). Adapun penggunaannya untuk makna ketiga terdapat
dalam perkataan orang Arab, "Haadzaa yaumun thayyib wa lailah
thayyibah" (Ini hari dan malam yang baikt/tenteram). Makna keempat
(halal) diindikasikan oleh ayat kedua pada judul bab di atas.

Penafsirannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang zakat
bahwa yang dimaksud 'thayyibaat' pada ayat ini adalah perdagangan

yang halal. Disebutkan juga keterangan yang menunjukkan bahwa
yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang baik, karena
disebutkan beriringan dengan larangan menafkahkan hal-hal yang
buruk, yaitu sesuatu yang tidak bermutu. Demikianlah penafsiran Ibnu
Abbas. Berkenaan dengan itu dinukil hadits marfu'yangdikutip Imam
Bukhari pada bab "Menggantungkan Tandan Kurma di Masjid,,, di
bagian awal pembahasan tentang shalat, dari hadits Auf bin Malik.
Lebih jelas darinya tentang apa yang berkaitan dengan judul bab ini
adalah riwayat At-Tirmidzi dari hadits Al Bara', dia berkata, ,k

e +1- | ,y',-g uki ,,;axit e'ailil u, gt- Szlt o(e ,f q6bf
,g|tlqt tj,lg \1 6tt g{;Ul; ,'^1i4 ue3stl ciJ:;Jr b $u:d,U /t
'o+ 6 eb,. ,hlt ?4 'dr,t 'fi. & (tt r4:t ftami oaout pemilik-

pemilik kurma, maka seseorang datang membawa tandan kurma, lalu
menggantungkannya di masjid. Sebagian orang yang tidak menyukai
kebaikan datang membawa tandan lcurma yang buruk dan
menggantungkannya, maka turunlah ayat ini, "Janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk, lalu knmu na/kahkan darinya." Sesudah
itu, seorang laki-laki datang membawa yang terbaik yang
dimilikinya).

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Sahal bin Hunaif OtS,5

"-1' r+ u;i aitU, G qit'" j efi 1t-. oi:$- otit luaka
orang-orang pun sengaja memilih buah-buahan mereka yang buruk,
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lalu mengeluarkannya untuk sedekah fzakatJ, maka turunlah ayat ini)-

Penafsiran kata ath-thayyib pada ayat ini dengan arti halal tidaklah

bertentangan dengan penafsiran yang menyebutkan bahwa makannya

adalah lezat. Hal ini mirip firman Allah dalamsurah Al A'raaf l7) ayat

157, e4[!iJr # in-i yfut 'e J-; 1'menghatalkan bagi mereka

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang

buruk). Ayat ini dijadikan dasar oleh Imam Syaf i untuk

mengharamkan apa yang dianggap buruk oleh bangsa Arab dan tidak

disebutkan dalam nash, dengan syarat yang akan dijelaskan kemudian.

Seakan-akan Imam Bukhari ketika menyebutkan ayat-ayat ini
hendak mensinyalir hadits yang diriwayatkan Imatn Muslim dari Abu

Hurairah, dia berkata, lirr '.r1 
i.r6' #j U|*j g; }u' & n' J';j'J\3

J-?' 6 U> i;st;;-;it y.'ri 6r',*'#t ;l ltr qt ,* rl ..t", t ",*
t p* b t$ g;ti g$r df U> ,,Sti': <4u" tfurs yfur 'a trs

$Eq3 (Rasulullah SAW bersabtla, "Wahai sekalian manlrsia,

sesungguhnya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik, dan

sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang muhnin seperti apa

yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman, 'Wahai para

rasul makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal shalih',

dan Allah berfirman, 'Wahai orang-orang beriman, makanlah yang

baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepadamu '.'). Hadits ini

berasal dari riwayat Fudhail bin Marzuq. At-Tirmidzi berkata,

"Fudhail menyendiri dalam riwayat ini dan ia juga termasuk hadits

yang dijadikan dalil oleh Imam Muslim dan tidak oleh Imam Bukhari.

Namun, Fudhail dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu Ma'in. Abu

Hatim berkata, "Dia banyak melakukan kekeliruan dan tidak dapat

dijadikan hujjah". Sementara menurut An-Nasa'i, dia periwayat yang

lematr. Ibnu Hibban berkata, "Dia biasa salah dalam mengutip riwayat

periwayat yang tsiqah". Al Hakim berkata, "Merupakan cacat bagi

lmam Muslim karena mengutip haditsnya." Seakan-akan karena hadits
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ini tidak sesuai criteria Imam Bukhari, maka dia cukup

menyebutkannya pada judul bab.

Ibnu Baththal berkat4 "Tidak ada perbedaan para atrli tafsir
tentang firman Allah, isi Xt' ,yi v p(b rffi r 

'-1ii i$t 6 U

(Wahai orang-orong beriman, janganlah kanu mengaharamkan yang
baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah kepadamu), bahwa ia turun
berkenaan dengan orang yang mengharamkan makanan yang lezat dan

hal-hal mubah yang nikmat kepada dirinya"

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits berkenaan

dengan lapar dan kenyang. Hadits pertama adalah hadits Abu Musa Al
Asy'ari.

,*lt riii eqt ,#1 @erilah makan orang yang

lrelaparan dan jenguHah orang yang sakit). Hadits ini sudah

disebutkan dalam walimatr pada pembahasan tentang nikah dengan

redaksi, g2fir ry*i (penuhilah orang yang merrgundang), sebagai

ganti, le{ tlai @erttan maknn orang yang kelaparan). Sumber

kedua hadits ini adalatr satu. Seakan-akan sebagian periwayat
menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya.

Al Karmani berkata, '?erintatr di sini dalam konteks anjuran
dan bisa saja menjadi wajib pada sebagian keadaan." Disimpulkan
dari perintah memberi makan orang yang lapar tentang
diperbolehkannya kenyang, karena sebelum kenyang, maka sifat lapar
tetap ada sementara perintatr untuk me,mberinya makan tetap

berlangsung.

g.dt tJJi (Lepaskanlah towanan). Maksudnya, bebaskan

tawanan. Berasal dari kata 'fokahu asy-syai'a', artinya aku
melepaskan sesuafu.

y1r g.firi i6 !,6 6ujan berkata, ,,Al ,Aanii artinya

tawanan'). Sudah disebutkan penjelasan mereka yang menyisipkan
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pernyataan ini dalam hadits pada pembahasan tentang nikah. Tawanan

disebut 'aanii berasal dari kata 'anaa ya'nu, artinya tunduk.

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah RA tentang keadaan

keluarga Nabi Muhammad SAW yang tidak kenyang selama tiga hari.

. t 6. &, ,,,, ",,. 1. i' .&. , t'H ,- p{i ilt ?tu 'u *') # .[,' .,La r:a) JT 'e3' 6

(Tidaklah'k"lr*ga Muha**ad merasa kenyang makanan selama tiga

hari sampai beliau wafat). Dalam riwayat Imam,Muslim dari jalur

Yazidbin Kaisan dari Abu Hazimdisebutkan, ldi 
aX 'aJbi:Jllei g 6

6$. (Muhammad dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang

selama tiga hari berturut-turut). Akan disebutkan juga sesudah ini

dari hadits Aisyah tentang dikaitkannya dengan tiga hari, tetapi di

dalamnya disebutkan, |t ;, |f (karena roti gandum). Sementaru

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Jrl c. $ ftiga malam). Oleh

Karen itu disimpulkan bahwa yang dimaksud 'tiga hari' di sini adalah

dengan malamnya. Sebagaimana yang dimaksud dengan 'rnalam'

pada riwayat lainnya adalah dengan siangnya. Kemudian rasa kenyang

ini juga dinafikan dengan keterikatan waktu yang berturut-turut.

Imam Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Aswad,

dari Aisyah, ibl6X ,fi f *'U t 6 (tidak kenyang karena roti

gandum selama dua hari berturut-turut).Disimpulkan dari pengertian

hadits-hadits itu tentang bolehnya kenyang. Adapun yang tampak

bahwa pada umumnya penyebab mereka tidak kenyang adalah

sedikitnya bahan makanan yang tersedia. Terkadang juga mereka

mendapatkan makanan, tetapi lebih mengutamakan orang lain

daripada diri mereka sendiri. Sesudah ini dan pada pembahasan

tentang kelembutan hati akan disebutkan melalui jalur lain dari Abu

Hurairah, 4t f 'u *il1 gfur ',y *i *r h' e Ut cf Q,tati

SAW keluar dari duani [wafat] dan tidak kenyang makan roti dari

gandum). Hadits ini akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan

tentang kelembutan hati.
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Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairatr RA juga tentang
kisatrnya bersama Urnar RA.

\* W ,i.bt "{;; i\* l)o g.i *i (Dan dari Abu Hazim,

dari Abu Hurairah, dia berkata, "Alar ditimpa kepayahan yang
sangat".). Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul melalui
sanad sebelumnya. Burhanuddin, ahli hadits negeri Halab
menyebutkan bahwa syaikh kami Sirajuddin Al Balqini merasa
musykil dengan susunan ini. Dia berkata, "kalimat 'Dari Abu Hazim,
tidak tepat dihubungkan kepada kalimat, 'Dari bapaknya,, karena
berkonsekuensi menggugurkan Fudhail, sehingga hadits ini menjadi
munqathi'. Jika demikian, berarti sanad hadits itu adalah, .Dari

bapaknya, dan dari Abu Hazim'." Dia juga berkata, ..Tidak tepat pula
bila dihubungkan kepada kalimat, 'Dan dari Abu Hazim,, karena
pembicara yang tidak disebutkan itu adalah Muhammad bin Fudhail,
sehingga sanad hadits itu tetap munqathi (terputus). " Kemudian dia
berkata, "Adapun yang lebih tepat adalah dikatakan, "Dan melalui
jalur yang sama hingga Abu Hazim." seakan-akan dia mendapatkan
pikiran ini dari syaikh kami di majlis yang membahas riwayat-
riwayatnya dari Al Bukhari, sebab tidak didengar bahwa syaikh
menjelaskan masalah ini secara khusus.

Yang pertama dapat diterima, sedangkan yang kedua tertolak,
karena tidak ada halangan menggabungkan seorang periwayat suatu
hadits dengan periwayat itu sendiri untuk hadits lain. Seakan-akan
Yusuf berkata, "Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami
dari bapaknya, dari Abu Hazim seperti ini, dan dari Abu Hazim juga
seperti ini." Pernyataan yang dia sebutkan memang benar, tetapi tidak
menjadi kemestian. Bahkan kalau seorang berkata, "Dan melalui jalur
yang sama hingga bapaknya dari Abu Hazim", juga benar. Begitu pula
bila kalimat "dari bapaknya" dihapus, dan hanya disebutakn, "Melalui
jalur yang sama dari Abu Hazim", juga dibenarkan. Kalimat
'menceritakan kepada kami' bisa saja disisipkan, sementara yang
disisipkan dari segi hukum sama dengan yang disebutkan secara
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redaksional. Lebih jelas lagi bahwa kalimat 'dan dari Abu Hazim'
digabungkan kepada perkataarurya 'Muhammad bin Fudhail
menceritakan kepada kami...', lalu apa yang ada di antara keduanya

dihapus, karena sudah diketahui.

Sebagian pensyarah mengklaim hadits im mu'allaq, tetapi apa

yang mereka katakana tidak benar. Abu Ya'la telah meriwayatkannya
dari Abdullah bin Umar bin Aban, dari Muhammad bin Fudhail,
melalui sanad Imam Bukhari di sini, maka tampaklah bahwa ia
digabungkan kepada sanqd yang disebutkan sebelumnya sebagaimana
telah saya katakan.

3"|3 W 4Ai @ku ditimpa kepayahan yang sangat).

Maksudnya, karena rasa lapar. Kata al juhd bisa juga dibac a al jahd,
dan keduanya memiliki makna yang sama, yaitu kesulitan dan
kepayahan. Hal ini berlaku dalam segala sesuatu sesuai kadarnya.

e'i UIFrO (Alar minta kepadanya untttk memnacalcna satu

ayat).Maksudnya, aku meminta kepadanya untuk membacakan ayat
Al Qur'an untuk diambil faidah. Pada sebagian naskah disebutkan
dengan kata fastaqraituhu, dan ini juga diperbolehkan untuk
memperrnudah pengucapan, meskipun pada dasarnya menggunakan
huruf hamzah.

ai, ...,i, t,

P W:r'o)tt S?u (Dia masuk ke rumahnya clan membukakan

ayat itu untukku). Maksudnya, dia membacakannya kepadaku dan
berusaha memahamkanku tentang kandungannya. Daiam biografi Abu
Hurairah di kitab Al Hilyah karya Ibnu Nu'aim disebutkan melarui
jalur lain dari Abu Hurairah bahrva ayat tersebut berasal dari surah

Aali Imraan, dan di dalamnya disebutkan , aif;lt .i-ti \ Sfs Cjt ,ili'dli
i6tl, *:i t;Jb @ku berkata kepadanya, "Bacakan kepadaku,,,

sementara aku tidak menginginkan bacaan itu, tetapi yang aht
inginlran adalah diberi makan). Seakan-akan di tempat ini Abu
Hurairah sengaja menggunakna kata aqri'nii dan bukan iqra' lii agar
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lebih mudah pengucapannya dan untuk dipahami oleh Umar tentang

apa yang dia maksud sebenarnya.

;p)t A \f['c';rt (Aku pun tersungkur dengan wajah ke

tanah karena kepayahan). Maksudnya, apa yang dia isyaratkan sejak

awal, yaitu rasa lapar yang melilit. Pada riwayat yang disebutkan

dalam kitab Al Hilyah disebutkan bahwa saat itu dia sedang berpuasa

dan dia tidak menemukan makanan untuk berbuka.

'rA d, ;li lUatca beliau memerintahkan supaya aku diberikan

gelas). Kata al tss artinya gelas besar.

6t-'t ,F (Hingga perutku terasa lurus). Maksudnya,

menjadi tegak kembali, karena penuh dengan susu.

g.g (Seperti anak panalr). Maksudnya, anak panah yang

tidak berbulu. Kisah tentang minum susu in akan disebutkan secara

panjang lebar pada pembahasan tentang kelembutan Hati, di dalamnya

disebutkan, rLG 'i iri I ;Jrit ,'q?\ 'J$ ft (Beliau bersabda,

"Minumlah." Dia menjawab, "Aku tidak menemukan tempat lagi
untulcnya"). Dari sini diambil faidah tentang bolehnya kenyang.

Meskipun kalimat 'tidak ada lagi tempat' di sini dipahami dalam arti
'kenyang' menurut kebiasaan mereka, bukan berarti melebihi dari rasa

kenyang yang wajar.

Catatan

Diceritakan kepadaku oleh ahli hadits negeri Halab, yaitu

Burhanuddin bahwa syaikh kami Sirajuddin Al Balqini berkata,

"Dalam ketiga hadits ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan tentang

makanan yang disebutkan pada judul bab dan diiringi dengan ayat-

ayat tersebut." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini cukup jelas
jika yang dimaksud adalah jenis-jenis makanan. Adapun jika yang

dimaksud adalah jenisnya dan keadaan serta sifatnya, maka tampak
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kesesuaiannya, karena di antara keadaan yang timbul dari makanan itu

adalah rasa kenyang dan lapar, dan di antara sifat-sifatnya adalah halal

dan haram serta lezat dan tidak, dan di antara yang lahir darinya

adalah memberi makan atau tidak memberi. Semua itu sangat jelas

terlihat dari hadits-hadits yang tiga itu.

Adapun ayat-ayat tersebut mengandung izin untuk memakan

yang baik-baik. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan

hadits-hadits tersebut bahwa izin tersebut tidak khusus satu jenis, dari

yang halal atau yang lezat. Tidak pula pada kondisi kenyang atau

sekadar menegakkan tulang belakang. Bahkan ia mencakup semua itu

sesuai dengan apa yang didapatkan dan sesuai dengan kebutuhan.

'4t J:i (Hal itu diambil alih). Maksudnya, Rasulullah SAW

yang telah melakukan untuk mengenyangkanku dan menolak lapar

dariku. Al Karmani menyebutkan bahwa dalam salah satu riwayat

disebutkan, 'd),i ?tt ji @llah telah mempercayakan hal itu). Dia

berkata, "Atas dasar ini, maka kata man (orang) di sini adalah sebagai

maf'ul (objek), sedangkan pada konteks pertama berkedudukan

sebagai /a'il (subjek). Kata tawallaa menurut konteks kedua artinya

menyerahkan penanganan.

''* q'f;1 S\1 (Dan sungguh aku lebih mahir membaca ayat

itu daripada engkau). Di sini terdapat indikasi bahwa ketika Umar

membacakan ayat itu kepadanya, maka dia tersendat-sendat, atau

tersendat pada sebagiannya. Oleh karena itu, Abu Hurairah RA boleh

berkata demikian. Atas dasar itu pula sehingga Umar mengakui apa

yang dikatakan Abu Hurairah.

tlA+ii (Alat memasukkanmu). Maksudnya, memasukkanmu ke

dalam rumah dan memberimu makan.

ft f (Jnta-unta merah). Unta-unta yang merah

keutamaan dibandingkan dengan jenis unta lainnya. Pada pembahasan

tentang keutamaan disebutkan pembahasan tentang penyebutannya
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secara khusus dan maksudnya, lalu disebutkan melalui jalur lain dari
Abu Hurairah, g$5 € 

"-y3- 
,f q ,*j A, ,yljt tr*i *

(pernah aku minta seseorang untuk membacakan ayat dan ayat itu
ada bersamala4 agar dia pergi bersamaku dan memberilat makan).
Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa di antara
kebiasaan mereka, adalah jika seseorang minta dibacakan Al eur,an
oleh sahabatnya, maka sahabatnya itu membawa dia ke rumahnya dan
memberinya makan sesuai kemampuannya. Adapun sikap Umar disini
dipahami bahwa dia memiliki kesibukan yang menghalanginya untuk
menjamu Abu Hurairah, atau tidak ada makanan yang bisa
dihidangkannya saat itu. Namun, kemungkinan terakhir tidak dapat
diterima oleh penyesalan umar atas luputnya hal itu darinya.

Ahli hadits negeri Halab menyebutkan keapdaku bahwa syaikh
kami Sirajuddin Al Balqini juga menolak perkataan Abu Hurairah
terhadap lJmar, "sungguh aku lebih mahir membacanya dibanding
engkau wahai tJmar", dari dua sisi pertama, kewlbawaan umar.
Kedua, Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa umar tidak
membacanya sama sepertinya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya cukup
heran dengan tanggapan ini, karena ia mengandung celaan atas
sebagian periwayat hadits tersebut dengan menuduh mereka keliru,
padahal pengertiannya cukup jelas. Alasan pertama dapat dijawab
bahwa Abu Hurairah berbicara dengan Umar tentang itu pada masa
hidup Nabi, dan pada keadaan di mana umar merasa kurang peduli
terhadapnya, maka Abu Hurairah pun mengingatkannya. Alasan
kedua, dapat dibalikkan dengan mengatakan, Abu Hurairah tidak
mengatakan yang demikian, kecuali setelatr mengetahuinya.
Barangkali dia mendengamya dari perkataan Rasulullah ketika
diturunkan dan Umar tidak mendengarnya melainkan melalui
perantara.
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2. Menyebut Nama Allah Ketika Makan, dan Makan dengan

Tangan Kanan

'$ ot* ; Ji'e ifi ,;';",:t,;{ i.i.}t J$'r$, r/v Q,t' ,
ht * it Jy, f ,r0\b* ,i;"a*- G_)i; ; ?
,k :t J;t C J* ,".*i*L:t ,f W q* us ) ,r;i *
t; .ir); q "F': ,J;aa|Fj ,ht "? Q* t- :p: ;e \t

.i; G#t,x.Ur:
5376. Dari Al Walid bin Katsir, dia mengabarkan kepadaku

bahwa dia mendengar Wahab bin Kaisan, sesungguhnya dia
mendengar Umar bin Abi Salamah berkata, "Aku adalah anak kecil
dalam asuhan Rasulullah SAW, dan biasanya tanganku menjamah
(makanan) di piring, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku,
'Wahai anak, sebutlah Allah dan makanlah dengan tangan kananmu,

dan malran apa yang ada di dekatmu'. Maka senantiasa itulah cara

makanku sesudahnya."

Keteransan Hadits:

(Menyebut nama Allah ketika maknn, dan makan dengan

tangan lrnnan). Maksud 'tasmiyah' (menyebut nama Allah) ketika
makan adalah mengucapkan 'bismillah' pada permulaan makan.

Keterangan lebih tegas tentang sifat'tasmiyah' terdapat dalam riwayat
Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ummu Kultsum, dari Aisyah dan

dinisbatkan kepada Nabi SAW , 'ry' LP ,i' *|kti U'r;f V;rli 5i ti1

9-flt {:tt e I' ft J,W l:1 ,} @pabita satah seorans kamu matran

makanan, makn hendaklah dia mengucapkan bismillah [dengan nama

AllahJ, apabila dia lupa di awalnya, maka hendaklah mengucapkan
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'bismillaahi fii awwalihi wa aakhirihi' [dengan menyebut nsrna Allah
di awal dan di akhirnyaJ). Ia memiliki riwayat pendukung dari
Umayyah bin Makhsyr yang dinukil Abu Daud dan An-Nasa'i.

Adapun perkataan An-Nawawi tentang adab makan dalam

kitab Al Adzkar, "Sifat 'tasmiyah'termasuk perkara paling penting

diketahui, dan yang paling utama diucapkan adalah

'bismillaahirrahmaanirrahiim'. Apabila seseorang mengucapkan

'bismillaah' sudah cukup bagrnya dan telah menjalankan sunnah",

maka saya tidak melihat satu pun dalil yang khusus atas

pernyataannya tentang keutamaan itu. Mengenai keterangan Al
Ghazali tentang adab makan dalam kitab Al lhyaa', bahwa jika
seseorang mengucapkan 'bismillaah' pada setiap suapan, maka itu
bagus, dan disukai untuk suapan pertama mengucapkan 'bismillaah',
suapan kedua 'bismillaahirrafumaan', lalu suapan ketiga
' b i s mi I I a ahiruaftmanirrafuim', maka saya tidak menemukan dalil yang

menyatakan disukainya hal itu. Adapun alasan pengulangan

membacanya sudah dia jelaskan, yaitu agar makanan itu tidak
melalaikannya menglngat Allah.

Adapun kalimat "Dan makan menggunakan tangan kanan",

akan dijelaskan kemudian. Hal ini mencakup orang yang makan

sendiri, dan juga orang yang memberi makan orang lain, seperti jika
seseorang bufuh unfuk disuapin orang lain, maka orang yang menyuap

harus menggunakan tangan kanannya, bukan tangan kirinya.

,i."i ,f i $t f iti '0t3, s:;i lsuyyan mengabarkan

kepada kami, Al Walid bin Katsir berkata: Dikabarkan kepadalal.
Demikian tercantum di tempat ini, dan ia terrrasuk pengakhiran

ucapan periwayat, dan itu diperbolehkan. Al Humaidi
meriwayatkarulya dalam musnad-nya dan Abu Nu'aim di kitab Al
Mustakhraj melalui jalurnya, dari Al Walid, dari Suffan, dia berkata,
"Al Walid bin Katsir menceritakan kepada kami..." Al Ismaili
mengutip melalui riwayat Muhammad bin Khallad dari Suf,ian, dari
Al Walid dengan menggunakan kata 'an (dari). Kerrudian pada
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bagian akhir disebutkan, "Mereka bertanya kepadanya tentang sanad-

nya, maka dia berkata, 'Al Walid bin Katsir menceritakan kepadaku'."

Barangkali inilah rahasia sehingga Ali bin Abdullah mengutipnya

dengan susunan seperti di atas. Sufyan bin Uyainah memiliki sanad

lain hadits ini yang dikutip An-Nasa'i dari Muhammad bin Manshur,

dan Ibnu Majah dari Muhammad bin Ash-Shabah, keduanya dari

Sufyan, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Umar bin Abi Salamah.

Namun, terjadi perbedaan pada Sufyan dari segi sanad-nya. Seakan-

akan Imam Bukhari berpaling dari jalur ini karena faktor tersebut.

((Jmar bin Abu Salamah). Maksudnya, Ibnu

Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nama

Abu Salamah adalah Abdullah. Adapun ibu daripada Umar adalah

Ummu Salamah (salah seorang istri Nabi SAW). Oleh karena itu, pada

hadits terakhir di bab berikut diberi sifat bahwa dia adalah anak tiri
Nabi SAW.

t{\b * (Dahulu aku adalah anak kecil). Maksudnya, belum

baligh. Seorang anak sejak dilahirkan hingga baligh dapat disebut

ghulam.Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa dia dilahirkan di negeri

Habasyah pada tatrun ke-2 setelah hijrah ke Madinah. Pernyataannya

itu diikuti oleh sejumlatr ulama sesudahnya. Namun, pernyataan itu

perlu ditinjau kembali, karena yang benar adalah dia dilahirkan

sebelum itu. Dinukil melalui jalur shahih dari Abdullah bin Az-

Zttbair, sesungguhnya dia berkata, "Aku dan Umar bin Abu Salamah

bersama perempuan-perempuan pada perang Khandak, dan usianya

lebih tua dua tahun daripada aku." Sementara rbnta' Az-zubair lahir

pada tahun pertama hijrah menurut pendapat yang benar. Berarti Umar

lahir dua tahun sebelum hijrah.

P, # it' .,,lla iitt Jit f C @alam asuhan Rasulullah

SAW. Fii fuajr, artinya dalam binaan dan pengawasan beliau SAW,

dimana beliau membinanya dalam asuhannya sebagaimana membina

seorang anak. Iyadh berkata, "Kata al fuair digunakan juga untuk

'-.i. i.o,,tadr gt ,J P

612 - TATEUL BAARI



pengasuhan, dan bisa juga berarti pakaian, maka boleh dibaca fuajr
ataa hijr. Jika yang dimaksud adalah 'pengasuhan' maka kata yang

digunakan adalah bajr. Adapun jika yang dimaksudkan adalah

'pembekuan harta' maka menggunakan kata hijr."

ei,;b\t C W #,-Uei (Adapun tanganku meniamah [semua

makanan yang adal di piring). Maksudnya" ketika makan. Tothiisyu

artinya bergerak ke bagian-bagian piring yang ada dan tidak terbatas

pada satu tempat. Demikian dikatakan Ath-Thaibi. Dia juga berkata,

"Asal katanya adalah 'athiisyu biyadii' (aku menjadikan tanganku

bergerak ke berbagai arah), kemudian kata ath-thaisy (bergerak) itu
dinisbatkan kepada tangannya sendiri sebagai penekanan." LJlama

selainnya berkata, "Makna tathiisyu adalah ringan dan cepat."

Pada bab berikutnya akan disebutkan, .ri..o )U ,)ite 67ti
u|.2)t €ti'U lS ',;A 66b 13, *V bt (Suatu hari aku makan

makanan bersama Rasulullah SAW, maka aku makan dari sisi-sisi
piring). Riwayat ini menafsirkan maksud kata pada bab di atas. Kata

ash-shaUfaft digunakan untuk piring yang isinya bisa mengenyangkan

lima orang atau jumlatr sekitar itu. Ia lebih besar daripada qash'ah.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Urwah dari Umar bin Abu

Salamah disebutkan, ?t;), i:+j *t *v h, e lt fh &|Ys 'fii

,i. t-lii lW 6ia masuk kepada Rasulullah SAW dan di sisi beliau

ada makanan, makn beliau bersabda, "Mendekntlah wahai

anakkku".,,). Akan disebutkan pada riwayat terakhir di bab ini, Aj

4 Aj *r'tt {ta I' .,l.2 }' J*: @iaatungkan makanan kepada

Rasulullah SAW dan di sisinya ada anak tirinya). Kedua versi ini
mungkin digabungkan bahwa makanan itu dihidangkan bertepatan

dengan masuknya anak tiri Rasulullah SAW.

io' F ,iy" U (Wahai anak, sebutlah nama Allah). An-Nawawi

berkata, "Para ulama sepakat tentang disukainya menyebut nama

Allah pada awal makan." Namun, penukilan ijma' tentang disukainya
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hai itu perlu ditinjau kembali, kecuali jika yang dimaksud 'disukai' di

sini adalah perbuatan yang lebih baik, sebab ada sekelompok ulama

yang berpandangan bahwa hal itu wajib. Persoalan ini sama dengan

masalah kewajiban makan menggunakan tangan kanan, karena bentuk

perintah dalamsemua hal adalah sama.

'q,i" b "F, ,lla;. 'y't (Dan makanlah dengan tangan

kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu). Syaikh kami

berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, "Kebanyakan ulama madzhab

Syaf i memahaminya dalam konteks anjuran. Pandangan ini

ditegaskan Al Ghazali dan kemudian An-Nawawi. Namun, pernyataan

tekstual lmam Syaf i dalam kitab Ar-Risalah dan dalam kitab Al

[Jmm, telah mewajibkannya." Saya berkata, "Demikian yang

disebutkan darinya oleh Ash-Shairafi dalam kitab Syarh Ar-Risalah

dan disebutkan Al Buwaithi dalam kitab Mukhtasharnya, bahwa

memulai makan dari atas 'tsarid', istirahat pada akhir malam di jalan,

serta qiran (mengambil dua sekaligus) ketika makan kurma, dan

lainnya, termasuk hal-hal yang di dalamnya disebutkan perintah yang

berlawanan dengannya, dan hukumnya adalah haram." Al Baidhawi

dalam kitab MinhcT menyebutkan contoh perintah yang bermakna

nadb (arfiuran) dengan menyitir sabda Nabi SAW, "Makanlah apa

yang ada di dekatmu. " Namun, hal ini disanggah oleh Tajuddin As-

Subki dalam kitab Syarahnya, bahwa Imam Syafi'i menyatakan secara

tekstual pada sejumlah tempat dalam kitabnya, siapa yang makan

makanan yang tidak berada di dekatnya dan dia mengetahui larangan

itu, maka dia telah berbuat maksiat dan berdosa' Dia berkata,

"Bapakku telah mengumpulkan masalah-masalah yang serupa dengan

ini dalam kitabnya yang be{udul Kasyful Labsi 'anil Masa'ail

Khamsi, dan beliau mendukung pendapat yang mengatakan bahwa

perintatr dalam hal itu adalah wajib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkara yang menunjukkan

wajibnya makan dengan tangan kanan adalah adanya ancaman makan

dengan tangan kiri. Dalam shahih Muslim dari hadits Salamah bin Al
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Akwa'disebutkan, ,F ,Jui {.?FN-V1al, *j * io' ,* uJr lf
i;. )A dt W) ri .i*iar r ,j6 ldbii i 'jf '#r (sesungsuhnya

Nabi SAW melihat seseorang makan menggunakan tangan kirinya,
maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang
itu berkata, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "semoga engkau

tidak mampu." Akhirnya orang itu tidak bisa mengangkatnya ke

mulutnya sesudah itu). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits

Subai'ah Al Aslamiyah, dari Uqbah bin Amir, Pt * ir' ,rt; ,ptbt
,ob ;JG ,;ri Wr"ot ,Jui ,1ii'"rs tu.iri :Jui q-q. ,y's "^it:,\r z;;;L ,si:
c;t;3 L?A q.b,i ,? 'cr:/t (Sesungguhnya Nabi SAW melihat

Syubai'ah Al Aslamiyah makan menggunaknn tangan kirinya, maka

beliau bersabda, "Dia ditimpa penyakit Gaza." Dikatakan,
"Sesungguhnya dia luka." Beliau bersabda, "Meskipun dia luka."
Lalu dia melewati Gaza maka ditimpa tha'un dan meninggal di sana).

Hadits ini diriwayatkan Muhammad bin Ar-Rabi' AI Jizi dalam kitab
Musnad Ash-Shahabah alladziina Nazaluu Mishr, darr sanad-nya
hasan.

Larangan makan menggunakan tangan kiri dan

memasukkannya sebagai perbuatan syetan disebutkan juga dari hadits
Ibnu Amr dan hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim. Imam Ahmad
juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan dai Aisyah, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW i'l*lr i;t yi 1.4. SSt U
(Barangsiapa makan dengan tangan kirinya, maka syetan ikut makan

bersamanya). Ath-Thaibi menukil batrwa makna sabdanya, i'$J' Ll

l.q FU (sesungguhnya syetan maknn dengan tangan kirinya),

adalah bahwa syetan berusaha untuk membawa para penolongnya di
antara manusia kepada perbuatan ifu agar bertentangan dengan

hamba-hamba Allah yang shalih." Dia juga berkata, "Kesimpulannya,
janganlah kalian makan dengan tangan kiri, jika kalian melakukannya,
maka kalian termasuk penolong-penolong syetan, karena syetan
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mempengaruhi dan membawa para penolongnya untuk melakukan hal

itu." Namun, dalam pernyataan ini terdapat penyimpangan dari makna

zhahir, dan yang lebih tepat adalah memahami berita itu sebagaimana

makna zhahirnya, bahwa syetan ikut makan dalam arti yang

sebenarnya, sebab akal tidak menganggap mustahil hal itu. Sementara

telah dinukil berita tentang hal itu, sehingga tidak perlu penakwilan.

Dalam hal ini, Al Qurthubi menukil dua kemungkinan, lalu dia

mengatakan bahwa kekuasaan syetan untuk melakukan hal itu adalah

benar. Setelah itu, dia menyebutkan dari Imam Muslim bahwa syetan

menganggap halal makanan (memiliki kekuatan/kemampuan untuk

makan makanan) yang tidak disebut nama Allah. Dia berkata, "Ini
merupakan ungkapan tentang perbuatan syetan yang mengambil

makanan. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah diangkatnya

berkah dari makanan yang tidak disebut nama Allah." Dia juga

berkata, "Sabda Nabi SAW, Lq ,fU otl"gt 'it$ 
lS"rungguhnya

syetan makan menggunakan tangan kirinya), secara zhahir bahwa

barangsiapayangmelakukan hal itu, maka dia menyerupai syetan."

An-Nawawi berkata, "Pada hadits-hadits ini terdapat

keterangan tentang disukainya makan dan minum dengan tangan

kanan, dan tidak disukai menggunakan tangan kiri. Demikian juga

setiap mengambil dan memberi sebagaimana tercantum pada sebagian

jalur hadits Ibnu Umar. Namun, hal itu jika dilakukan tanpa udzur,

seperti sakit atau luka. Adapun jika ada udzur, maka tidak dianggap

makruh."

Kemudian An-Nawawi menjawab kemusykilan mendoakan

kecelakaan bagi laki-laki yang melakukan hal itu, padahal dia telah

mengemukakan udzur, tetapi tidak diterima, bahwa Iyadh mengatakan

bahwa laki-laki itu munafik. Namun, An-Nawawi menanggapinya

bahwa sebagian ulama menyebutkannya dalam deretan sahabat dan

mereka menyebutnya Busr. Adapun Iyadh berhujjah dengan apa yang

disebutkan dalam beritanya batrwa yang menyebabkannya berbuat

demikian adalah sifat kesombongan. Tetapi dibantah oleh An-Nawawi
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bahwa kesombongan dan penyelisihan tidak berkonsekuensi
kemunafikan, bahkan dia dianggap berbuat maksiat jika perintah itu
adalah perintah wajib. Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nawawi belum
bisa terlepas dari kritik atas pandangannya batrwa perintatr tersebut

bersifat sunah.

Ibnu Al Arabi menegaskan tentang berdosanya orang yang
makan menggunakan tangan kiri. Dia berhujjah bahwa semua
perbuatan yang dinisbatkan kepada syetan adalah haram. Al Qurthubi
berkata, "Perintah ini berindikasi anjuran, karena termasuk
memuliakan tangan kanan atas tangan kiri, sebab pada umumnya
tangan kanan lebih kuat, lebih dahulu melakukan pekerjaan, dan lebih
trampil dalam segala perbuatan. Kata ini diambil dari kata al yumnu
(optimisme). Allah telah memuliakan para penghuni surga ketika
menisbatkan mereka kepada golongan kanan (ashfuabul yamiin) dan
lawannya adalatr golongan kiri." Dia berkata, "secara garis besar,
tangan kanan dan apa yang dinisbatkan kepadanya adalah terpuji
secara bahasa, syara', dan agama. Sedangkan lawannya adalah tangan
kiri. Jika hal ini telah jelas, maka di antara adab-adab yang sesuai bagi
kemuliaan akhlak dan pe{alanan hidup yang bagus bagi orang-orang
utama adalah pengkhususan tangan kanan dengan amalan yang mulia
dan kondisi yang bersih." Dia melanjutkan, "Semua perintah ini
termasuk akhlak yang terpuji, dan asal hukumnya adalah anjuran."

Dia berkata, "Sabdanya,'Makanlah apa yang ada di dekatmu',
berlaku apabila makanan yang ada hanya satu jenis, karena setiap

orang seakan-akan menguasai makanan yang ada di dekatnya, dan jika
orang lain mengambilnya berarti telah melewati batas. Disamping itu,
jiwa manusia merasa enggan jika makan makanan yang sudah
dipegang oleh orang lain. Dari sisi lain, perbuatan ini menampakkan
kerakusan dan ketamakan. Begitu juga termasuk adab yang buruk.
Adapun jika jenis makanan yang ada berbeda-beda, maka ulama
membolehkannya."
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makanlru sesudah itu). Kata thi'mah menjadi sifat dari makan.

Maksudnya, aku senantiasa demikian dan menjadi kebiasaanku. Al
Karmani berkata, '?ada sebagian riwayat disebutkan thu'mah. Jika

dikatakan tha'ima, maka artinya makan, sedangkan thu'mah adalah

cara makan. Maksudnya adalah semua yang telah disebutkan, dari

penyebutan nama Allah, makan menggunakan tangan kanan, dan

makan apa yang berada di dekat. Adapun maksud 'sesudah itu' adalah

demikianlah yang senantiasa aku lakukan dalam makan.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Anjuran menjauhi perbuatan yang menyerupai perbuatan

syetan dan orang-orang kafir.

2. Syetan memiliki dua tangan.

3. Syetan makan dan minum serta mengambil dan memberi.

4. Dibolehkan untuk mendoakan keburukan untuk orang yang

menyelisihi hukum syara'.

5. Perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar

hingga dalam hal makanan.

6. Disukai mengajarkan adab makan dan minum.

7. Keutamaan bagi Umar bin Abu Salamah, karena dia komitmen

dengan perintatr dan senantiasa berada dalam lingkup perintah.

3. Makan Makanan yang Ada di Dekatnya

')s :iit'Jv'1
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Anas berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Sebutlah nama Allah,

dcrn henclaklah setiap orang makan makanan yang ada di dekatnya'."
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5377. Dari Umar bin Abu Salamah ---dia adalah anak Ummu

Salamah (istri Nabi SAW)- dia berkata, "Suatu hari aku makan

makanan bersama Rasulullah SAW, lalu aku makan dari sisi-sisi

piring, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Makanlah apa

yang ada di dekatmu'."

*i ,)L\t & it Jyr;i i,ls f d,i ot:..S i ?, *
. cJ

"4 b ",f't Yt r :'Jra'ld; o- ri'r. ; rt * t tY
5378. Dari Wahab bin Kaisan Abu Nua'im, dia berkata,

"Didatangkan kepada Rasulullatr SAW makanan, dan beliau bersama

anak tirinya, IJmar bin Abu Salamah. Beliau bersabda, 'sebutlah

nama Allah dan makanlah apa yang ada di dekatmu'."

Keteransan Hadits:

(Bab maknn makanan yang ada di dekatnya. Anas berkata,

Nabi SAW bersabda, "Sebutlah nama Allah dan hendaklah setiap

seorang makan maknnan yang ada di dekntnya'). Hadits mu'allaq ini
merupakan bagian dari hadits Al Ja'd Abu Utsman dari Anas tentang

kisah walimah Zainab binti Jahsy. Hadits ini sudah disebutkan pada
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bab 'T{adiah untuk Pengantin" pada awal pembahasan tentang nikah

melalui jalur mu'allaq dari Ibrahim bin Thahman, dari Al Ja'd, dan di

dalamnya disebutkan, vt ryt\t ,'6iti o'yU?*?* i'i"',fr j
*b f t F $'e:: ,ht lKemudian beliau memanggil sepuluh orang-

sepuluh orang untuk makan. Beliau bersabda kepada mereka,

"Makanlah dengan menyebut nama Allah dan hendaklah setiap orang

makan apa yang berada di dekatnya'). Saya sudah sebutkan mereka

yang mengutipnya dengan sanad yang maushul. Asal riwayat ini akan

disebutkan dengan sanad yang maushul setelah dua bab melalui jalur

lain dari Anas. Syaikh kami Ibnu Mulaqqin mengikuti Al Mughlathai

dalam menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ashim pada pembahasan

tentang makanan dari Bakar dan Tsabit dari Anas, tetapi ini

merupakan kelalaian dari keduanya, tidak ada pada hadits tersebut

maksud judul bab, dan ia terdapat pada Abu Ya'la danBazzar melalui
jalur yang dikutip Ibnu Abi Ashim.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Abdul Aziz bin Abdullah, dari Muhammad bin Ja'far, dari

Muhammad bin Amr bin Halhalah Ad-Dili, dari Wahab bin Kaisan

Abu Nua'im, dari Umar bin Abu Salamah. Muhammad bin Ja'far

adalah Ibnu Abi Katsir Al Madani.

Pi * tl' .r,; yt lr,tej ,Se f erltt:-S i ?t$ (Dari

Wahab bin Kaisan Abu Nua'im, dia berkata, "Didatangkan kepada

Rasulullah SAW"). Demikian diriwayatkan oleh sahabat-sahabat

Malik dalam kitab Al Muwaththa' darinya dalam bentuk mursal. la

dinukil dengan sanad yaflg maushul oleh Khalid bin Makhalad dan

Yahya bin Shalih Al Wahazhi, keduanya berkata dari Malik, dari

Wahab bin Kaisan, dari Umar bin Abi Salamah. Semua periwayat ini
diselisihi oleh Ishaq bin Ibrahim Al Hanini (salah seorang periwayat

yang lemah), dimana dia berkata, "Dari Malik, dari Wahab bin

Kaisan, dari Umar bin Abu Salamah." Namun statusnya munkar.

Hanya saja Imam Bukhari mentolelir penyebutan riwayat ini



meskipun yang akurat dari Malik adalah mursal- karena pada jalur

berikutnya telatr jelas keakuratan pendengaran Wahab bin Kaisan dari
Umar bin Abu Salamah. Hal itu berkonsekuensi bahwa Malik
meringkas sanad-nya dengan tidak menegaskan bahwa sanad-nya

adalah maushul, tetapi pada dasarnya adalah maushul. Barangkali dia
pernah sekali menyebutkan dengan sanad yarrg maushul,lalu hal itu
dihafal darinya oleh Khalid dan Yahya bin Shalih yang termasuk

periwayat yang tsiqalz (terpercaya). Sanad riwayat keduanya dikutip
Ad-Daruquthni dalam kitab Al Ghara'iD. Adapun Ibnu Abdul Barr

dalam kitab At-Tamhid cukup menyebutkan riwayat Khalid bin
Makhlad.

4. Orang yang Mengambil dari Berbagai Tempat di Piring ketika
Makan Bersama Sahabatnya Jika tidak Mengetahui Rasa Tidak

Senang dari Sahabatnya itu

U,Ji- *ut ;J5 ?'fi",a" ,rrt i i' # ; UGJI t
,;t ie .'^;, ?U. *, ,:)L \t'.+':i" ,Sj; Gt tbt?

,tt; otit!.":t &'d-ij ,*, *i".p i' J;t'{ 4i
.g; uif";t',,*i J:)i'*:)v .zi,Lat

5379. Dari Ishaq bin Abi Thalhatr, sesungguhnya dia
mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang penjahit mengundang

Rasulullah SAW untuk jamuan yang dibuatrya." Anas berkata, "Aku
pergi bersama Rasulullatr SAW dan aku melihat beliau mencari-cari

dubba' dari sisi-sisi piring." beliau berkat4 "Maka aku senantiasa

menyrkai dubba' sejak itu."
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang perbuatan Nabi

SAW yang mengarnbil dubba' (buah-buahan sejenis labu) dari

berbagai tempat di piring. Hal ini secara zhahir bertentangan dengan

riwayat sebelumnya tentang perintah makan makanan yang ada di

dekatnya. oleh karena itu, Imam Bukhari menggabungkan keduanya

dengan memahami bahwa pembolehan itu saat diketahui kerelaan

rnereka yang makan bersamanya. Dengan hal itu, dia mengisyaratkan

kelemahan hadits Akrasy yang dikutip At-Tirmidzi. Di dalamnya

doijelaskan, bahwa jika makanan yang ada adalah satu jenis, maka

tidak boleh melampaui apayangada di dekatnya, sedangkan jika lebih

dari satu jenis, maka diperbolehkan.

Sebagian pensyarah Shahih Bukhari memahami perbuatan

Nabi SAW pada hadits ini dalam konteks riwayat At-Tirmidzi tadi.

Mereka berkata, "Makanan saat itu terdiri dari kaldu, dubba' (sejenis

labu), dan dendeng. Maka Nabi SAW makan apa yang disenanginya,

yaitu dubba', dan meninggalkan apa yang tidak disenanginya yaitu

dendeng." Namun, Al Karmani memahaminya 
-seperti 

terdahulu

pada bab "Usaha Menjahit" pada pembahasan tentang jual-beli-

bahwa makanan itu hanya untuk Nabi SAW. Dia berkata, "sekiranya

untuknya dan untuk selainnya, maka yang disukai adalah makan apa

yang berada di dekatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Jika yang dia

maksud 'untuk Nabi' di sini bahwa selainnya tidak makan

bersamanya, maka tidak dapat diterim4 karena Anas makan bersama

beliau, tetapi jika yang dia maksudkan adalah kepemilikan dan Nabi

SAW mengizinkan Anas untuk makan bersamanya, maka hendaklah

diberlakukan pada semua yang memiliki dan yang menjamu. Namun,

saya tidak mengira ada seorang pun menyetujuinya dalam hal itu.

Ibnu Baththal menukil dari Malik jawaban yang dapat

memadukan kedua jawaban tersebut. Dia berkata, "Sesungguhnya

yang memberi makan kepada keluarganya dan pembantunya

diperbolehkan menuruti selera sesuka hatiny4 jika dia mengetahui
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bahwa pcrbuatannya itu bukan sesuatu yang tidak disukai. Namun,
jika dia mengetahui mereka tidak suka akan hal itu, maka tidak boleh
memakan makanan, kecuali yang berada di dekatnya." Dia juga
berkata, "Hanya sa.ja tangan Rasulullah SAW berkisar di antara

makanan itu, karena beliau mengetahui tidak seorang pun yang tidak
menyukai hal itu dan juga merasa jrjik. Bahkan mereka biasa mencari
berkah dari liurnya dan apa yang disentuh tangannya. Mereka juga
segera mengambil dahaknya dan menyentuhkan ke badan mereka.

Demikian pula jika seseorang mengetahui bahwa orang lain tidak
kehilangan selera makan bersamanya, maka dia boleh mengambil
makanan dari bagian piring mana saja."

Ibnu At-Tin berkata, "Apabila seseorang makan bersama

pembantunya dan dalam makanan itu ada jenis tersendiri, maka dia
boleh ginya untuk mengambil jenis tersebut." Lalu di tempat lain dia
berkata, "Hanya saja beliau SAW melakukan hal itu, karena beliau
makan sendirian, sebab dalam riwayat lain disebutkan penjahit itu
pergi melanjutkan pekerjaannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia
adalah riwayat Tsumamah dari Anas sebagaimana akan disebutkan
setelah beberapa bab. Namun, klaim itu tetap tidak bisa ditetapkan
karena Anas makan bersama Nabi SAW.

LV 'ot (Sesungguhnya seorang penjahit). Saya belum

menemukan keterangan tentang namanya, tetapi dalam riwayat
Tsumamah dari Anas disebutkan batrwa dia adalah salah seorang

budak Nabi SAW. Dalam redaksi lain disebutkan, 6t!,3 $t? 'i J7'oi
(sesungguhnya maula [mantan budakJ beliau, seorang penjahit telah
mengundangnya).

e lU. ((Jntuk jamuan yang dibuatnya). Makanan yang

dimaksud ini adalah tsarid seperti yang akan saya jelaskan.

"€.t'6s-U-tt rui *r i' * i' )rr't'c.:'i! ii',Se (Anas

berknta, "Aku pergi bersama Rasulullah SAW, maka aku melihatnya
mencari-cari dubba). Demikian dia sebutkan secara ringkas. Imam
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Muslim meriwayatkannya dari Qutaibah (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini) secara lengkap. Pada pembahasan tentang jual-beli sudah

disebutkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik disertai tambahan.

Adapun redaksinay adalah, 6ri t;l *', # h' .p lY ,)'.,i: JtAi
\$;$ 9i1 (Dia mendekntkan kepada Rasulullah SAW roti dan kuah

yang ada dubba' dan dendengnya).Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin

memberi informasi dalam kitab Mustakhraj Al Ismaili bahwa roti yang

dimaksud adalah roti yang terbuat dari syair (gandum). Namun dia

lalai terhadap riwayat Imam Bukhari dalam bab "Kuah", seperti akan

disebutkan dari Abdullatr bin Maslamah, dari Malik, "Roti yang

terbuat dari sya'ir", sementara yang kedua sama seperti di atas.

Demikian juga disebutkan sesudah satu bab dari Ismail bin Abi Uwais

dari Malik secara lengkap. Ia dikutip juga oleh Imam Muslim dari

Qutaibah. Adapun Imam Bukhari membuatkan judul bab secara

tersendiri bagi setiap riwayat itu dan masing-masing adalah; Kuah,

dubba', tsarid, dan dendeng.

ttf..lr loubta'). Ad-Dubba' adalah al qar'u (buah-buahan yang

tergolong jenis labu). Dikatakan juga ia khusus yang bulat. Dalam

Syarh Al Muhadzdzab karya An-Nawawi disebutkan bahwa ia adalah

al qar'u al yaabis (yang sudah kering). Namun, saya kira ini hanya

kekeliruan. Buah ini biasa juga disebut'yaqthiin' ' Bentuk tunggalnya

adalah 'dubaatun' dan 'dubbatun'. Disebutkan dalam riwayat

Tsumamah dari Anas, i--n- u 'rl,ei 'cj;, u5 J4l ffi 1t<etika aku

melihat yang demikian maka aht pun mengumpulknn di hadapannya).

Dalam riwayat Humaid dari Anas disebutkan, V *|i:t 
"i:ei 

ite!
(Maka alat mengumpulknnnya dan mendekatkan kepadanya).

bT- b'"ttt .*f 'J:)i e (Maka aku senantiasa menyukni

dubba' sejak hari itu).Dalam riwayat Tsumamah, Anas berkata, iri( f

I
1

ii

t
*

f;

fl
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melala*an apa yang beliau lalatkan). Dalam riwayat Imam Muslim
dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit dari Anas, &ii d;ti
'^ibi \ ilt (Makn aku meletakkan kepadanya dan tidak

memaknnnya). Dia mengutip pula dari Ma'mar, dari Tsabit dan

Ashim, dari Anas, lalu menyebutkan hadits itu. Tsabit berkata: Aku
mendengar Anas berkata, ff 1ri3 H '*- oi * *1 A ?w ,),'e? 6!
'$ {Uoto tidaklah dibuatkan untukku makanan sesudah itu yang

aku mampu untuk menaruh dubba' padanya melainkan dibuat).Ibnu
Majah menyebutkan dengan sanad yang shahih dari Humaid, dari

Anas, dia berkata, *\t e lt Jh Jt+3 * ,fr;#ii q *t
d,bi y\ ;i'^l;6 ,a;t 'd'€2; 

^b:,'i 
j; jlq-i t;i ,iri C';-,

*.\ii'^i&i'Cr^t ,L?, y-'$,ty Lt, *}U;'i'*i ,i6 ,:,ii'ds6

4 (lmmu Sulaim mengirim bersamaht satu keranjang yang berisi

kurma basah untuk Rasulullah SAII, namun alru tidak mendapatinya

lrarena beliau baru saja keluar ke tempat maulanya yang
mengundangnya dan membuatkan makanan untulotya. Aku datang
kepadanya dan ternyata beliau sedang makan. Beliau memanggilku

dan alat pun makan bersamanya. Dia [AnasJ berkata, "Dibuatkan

untuk beliau tsarid yang diberi daging dan qar' [dubba'J. Ternyata

beliau menyukai qar'. Maka alat mengumpullannya dan mendekatknn

kepadanya").

Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya dari jalur ini dengan

redaksi, L?t 4 o€ (Oan beliau menyukai qar).An-Nasa'i

menyebutkan dengan redaksi, di- ,ii'a,;ra Vt ,i:F" 1V\',-r;- o,e

(Beliau menyukni qar' dan berlata, "Sesungguhnya ia adalah pohon

saudaraht, Yunus"./. Perkataan Anas dalam riwayat ini "Aku tidak
mendapatinya" dengan hadits pada bab di atas "Aku pergi bersama

Rasulullah" dapat digabungkan bahwa beliau menggunakan kata

'bersama' dengan memperhatikan apa yang terjadi kemudian. Namun,

mungkin juga kisatr ini tidak hanya terjadi satu kali.
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Pelaiaran vans dapat diambil

1. Orang terhormat boleh makan makanan mereka yang lebih

rendah derajatnya, seperti pekerja, dan selainnya, serta boleh

memenuhi undangan mereka.

2. Boleh makan bersama pembantu.

3. Keterangan tentang keadaan Nabi SAW yang tawadhu' dan

lemah lembut terhadap sahabat-sahabatnya, serta

memperhatikan mereka dengan cara datang ke rumah-rumah

mereka.

4. Memenuhi undangan untuk makan meskipun sedikit.

5. Boleh bagi dua tamu untuk saling memberi satu sama lain dari

apa yang diletakkan dihadapan mereka' Hanya saja tidak boleh

jika seseorang mengambil dari hadapan orang lain sesuatu

untuk dirinya atau untuk selainnya.

6. Dibolehkan meninggalkan tamu yang sedang makan bersama

tamu lain, karena dalam riwayat Tsumamah dari Anas dalam

hadits bab ini disebutkan, "sesungguturya penjahit itu
menghidangkan makanan kepada mereka, kemudian dia pergi

melanjutkan pekerjaannya." Maka disimpulkan darinya

tentang bolehnya hal itu atas dasar persetujuan Nabi. Mungkin

juga makanan itu hanya sedikit, maka dia mengutamakan

mereka untuk makan, atau mungkin dia tidak butuh untuk

makan, atau sedang puasa, atau kesibukannya mengharuskan

dia untuk segera beke{a kembali.

7. Motivasi untuk menyerupai orang-orang yafig baik dan

melayani mereka di daiam makan dan selainnya serta

meneladani mereka dalam hal makan dan urusan-urusan

lainnya.

8. Keutamaan Anas, karena dia mengikuti perilaku Nabi

meskipun dalam hal-hal yang bersifat tabiat, dan dia menuntun

jiwanya mgngrku!! !g1i9 {4* h?.! itu,
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'#riY ,*t *ra h' * '4t d. 
jtt lJ* g.1 i e',Srt

(Umar bin Abu Salamah berkata, "Nabi SAW bersabda kepadala+

Makanlah dengan tangan kananmu"). Demikian disebutkan hadits

mu'allaq ini dari riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al
Kasymihani, tetapi tidak disebutkan oleh periwayat lainnya, dan inilah
yang lebih tepat. Ia sudatr disebutkan dengan sanad yang maushul

sebelum satu bab. Adapun yang tampak bahwa tempatnya adalah

sesudah bab berikut ini.

5. Menggunakan Tangan Kanan dalam Makan dan Lainnya

'#r'F|* : {r h' & U, ;, Jtt,,'i7,rri';. # iC

Umar bin Abu Salamah berkata: Nabi SAW bersabda

kepadaku, "Makanlah dengan tangan lcananmu."

* i" ;* Ut rk ,Uv ti- ilr \fl a-*.c * o:)J ,r
')u ttcj .&;, #i ry*L eLWr Y ,13t;-*:,

i? e:t:, Gt-,p btr,
5380. Dari Masruq, dari Aisyatr RA, dia berkata, 'Nabi SAW

menyukai (mendahulukan) yang kanan dalam bersuci, memakai

sandal, dan menyisir sesuai kemampuannya." Dia mengatakan melalui

perantara sebelum ini, "Dan dalam semua urusannya."

Keteranean Hadits:

(Bab menggunaknn tangan kanan dalam makan dan

selainnya). Disebutkan hadits Aisyah, U- *i *V ?nt 4- olt ,tS
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,j"$ lNati SAW menyukai [mendahulukan] yang kanan). Hadits ini

sangat jelas mendukung judul bab. Sebagian mereka mengira bahwa

pada judul ini terdapat pengulangan, karena sudah disebutkan pada

bab ..Menyebut Nama Allah ketika Makan, dan Makan dengan

Tangan Kanan." Namun, hal ini dijawab oleh Ibnu Baththal bahwa

judul bab ini lebih umum daripada yang pertama, sebab yang pertama

khusus untuk makan, sedangkan yang ini untuk semua perbuatan,

termasuk makan dan minum. Termasuk pula dalam konteks umum ini

hal-hal yang berkaitan dengan makan, seperti makan dari bagian

kanan, mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan, dan

sepertinya.

{f iy e rJ6'& b,t,'lrs oii (Dan dia berkata melalui

perantara sebelum ini, "Dalam semua urusan beliau"). Yang berkata

di sini adalah syu'bah sedangkan yang dikatakan berkata melalui

perantara adalah Asy'ast, yaitu Ibnu Abi Sya'tsa'. Hal ini sudah

disebutkan bersama pembahasan hadits di bab "Mendahulukan yang

kanan" pada pembahasan tentnag wudhu. Al Karmani berkata,

..Sebagian syaikh kami berkata, 'orang yang mengucapkan perkataan

.melalui perantara' adalah Asy'ats'." Demikian yang dia nukil, tetapi

pemyataan ini tidak benar.

6. Orang Yang Makan samPai KenYang

'Sv ,'J* St J';t ? fi'^Ab ,rj i lr # ; 6cJ'L f
'*'t P iu' ,l- lrt Jir ''>'* U;'"a yb ?\.i''tt I
;; rbrii'-;?G ,{i a {ry"& ,Lit * Jrf i*
Gri;.;.1 '&t'"i ,#r';lit"d Q Lq ";?i ; 

,r
',iJ 

,{4;r'\t ;* y, )-' iy*''i ; ,*;rq\r't
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tzzz c.o,, . ,i.. ci, 1^ i. \,'t t. t e z t'. t c.'.i4,r) )es-^ast G *s d+e dll ,P ), J_rt cJJ^>.-f !. c-+-1,

'*'ri:&i #iu' .,t- 
^t 

J y r' S. i*;dL *,r,rlt
at Jyt J* .'fr ,',)I |U .tY:Jv c4 ,i'l;ii tatJb ;)
,*'*ni;:-;wt:'iwu .t;;,"-'iJ,*i *L ir' &
\t ,* ir Jyrie ^i 

,# ?f t- ,-^;tt" I ,lw |rdL ti +
ii,r ,Uu, 'e .:U c liut 6 6+ A ,r,(!u.. & pb

* ?" ,k )t J;, a e'^Ab l'dav ilu .;,i t;r;
,it;; e *t rr i' ;* lt J;rj'u;;l" ; 'f.tft ,*'t
uG 4+ G l-?i u # ,*t ye \t ,)* :t J;'i6
i"'i ,a;lu A '^93.:,: if ;#i ,:.-I * jG ,p.it its,a

'oit iJv i
,;1;3.'oit

,i i ,t;?p 5a &'kG

z I o,t -. .lc)3t2 Ol

:Jv 
-"ri 

,t

-tr
d

& or1 L'o'#).tii ,iu
;,ry ,b tlsT ,& ;ti6 c;.i).

,t;? ;t*a ,btrsG d or1

I tt:*r

.),*, o;i ?'-;lt, a L,a:

5381. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, ,"rrlrrrrrr-ru
dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah berkata kepada

Ummu Sulaim, 'Sungguh aku mendengar suara Rasulullah SAW
lemah dan aku mengetahui beliau sedang lapar, maka apakah kamu

memiliki sesuatu?' Dia pun mengeluarkan beberapa lempeng roti
gandum kemudian mengeluarkan kerudungnya lalu membungkus roti
dengan sebagian selendang itu. Setelah itu, dia menumbuknya di

bawah pakaianku dan mengembalikan kepadaku sebagiannya.
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Kemudian dia mengutusku kepada Rasulullatr SAW." Beliau berkata,

"Aku pergi dan mendapatkan Rasulullah SAW di masjid bersama

orang-orang. Aku berdiri dihadapan mereka hingga Rasulullah SAW

bersabda kepadaku, 'Apakah engkau diutus oleh Abu Thalhah? 'Aku
berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, 'Untuk makan? ' Aku berkata,

'Benar'. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang bersamanya,

'Berdirilah kalian '. Beliau pun berangkat dan aku berangkat di

hadapan mereka hingga aku mendatangi Abu Thalhah. Abu Thalhah

berkata, 'Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW datang bersama

orang-orang dan kita tidak memiliki makanan yang bisa kita berikan

makan pada mereka'. Dia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih

mengetahui'." Dia berkata "Abu Thalhah pergi hingga menemui

Rasulullah, lalu Abu Thalhah datang bersama Rasulullah hingga

keduanya masuk." Rasulullatr SAW bersabda, 'Bawalah kesini wahai

Ummu Sulaim apq yang kamu miliki'. Dia pun datang membawa roti

itu, lalu diperintahkan agar dipotong kecil-kecil. Ummu Sulaim

menuangkan padanya wadah kecil dari kulit yang berisi samin dan

menjadikan lauknya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan pada

makanan itu apa yang dikehendaki Allah untuk diucapkannya. Setelah

itu beliau bersabda, 'Berilah izin untuk sepuluh orang'. Lalu diizinkan

kepada mereka dan mereka pun makan hingga mereka kenyang

kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda, 'Izinkan untuk sepuluh

orang'. Lalu diizinkan kepada mereka. Mereka pun makan hingga

kenyang kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda, 'Izinkan untuk

sepuluh orang'. Diizinkan kepada mereka. Mereka pun makan hingga

kenyang kemudian keluar. Kemudian diizinkan untuk sepuluh orang,

dan orang-orang itu makan semrulnya dan kenyang. Mereka berjumlah

delapan puluh orang."
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5382. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar RA, dia berkata,
"Kami sejumlah seratus tiga puluh orang bersama Nabi SAW. Nabi
SAW bersabda, 'Apakah salah seorang kamu memiliki makanan?'
Ternyata seseorang memiliki satu sha' makanan atau seperti itu, lalu
dibuatkan adonan. Kemudian seorang musyrik berambut kusut dan
postur tinggi datang dengan kambing yang dituntunnya. Nabi SAW
bertanya, 'Apakah dijual atau diberikan?' 

-Atau 
beliau mengatakan

Hibah?- Orang itu berkata, 'Tidak, bahkan dijual'." Dia berkata,

"Beliau SAW membeli darinya seekor kambing kemudian dibuat
(makanan). Nabi SAW memerintahkan bagian perutnya agar

dipanggang. Demi Allah, tidak ada dari seratus tiga puluh orang itu
melainkan telah dipotongkan kepadanya satu potong bagian perutnya.

Jika orang yang bersangkutan ada maka diberikan kepadanya, dan jika
tidak ada, disimpan untuknya. Kemudian diletakkan padanya dua

piring. Kami pun makan semuanya hingga kami kenyang, bahkan
tersisa di dua piring itu, maka aku membawanya di atas unta." Atau
seperti yang beliau katakan.
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5383. Dari Aisyah RA, Nabi SAW wafat ketika kami kenyang
dari dua yang hitam; kurma dan air.

Keteransan Hadits.:

(Bab orang yang makan hingga kenyang). Disebutkan tiga
hadits. Pertama, hadits Anas tentang makanan yang menjadi banyak
dengan sebab berkah Nabi SAW yang sudah dijelaskan pada
pembahasan tentang tanda-tanda Kenabian), dan di dalamnya
disebutkan, "Mereka makan hingga kenyang." Kedua, hadits
Abdurrahman bin Abi Bakar tentang memberi makan kepada orang-
orang dengan bagian perut kambing, sementara mereka berjumlah
seratus tiga puluh orang. Di dalamnya disebutkan, "Kami makan
semuanya hingga kenyang." Penjelasannya sudah disebutkan pada
pembahasan kitab hibah. Ketiga, hadits Aisyah, 'Trlabi SAW wafat
ketika kami kenyang dari dua yang hitam; kurma dan air."

Dalam hadits ketiga terdapat isyarat bahwa mereka tidak
pernah kenyang sebelum Nabi SAW wafat. Demikian dikatakan Al
Karmani. Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna lahir dari pernyataan ini
bukan yang dimaksud. Sudah disebutkan pada perang Khaibar melalui
Ikrimatr dari Aisyah, dia berkata, "Ketika Khaibar ditaklukkan maka
kami berkata, 'Sekarang kita kenyang makan kurma'." Dari hadits
Ibnu Umar beliau berkata, "Kami tidak kenyang hingga kami
rnenaklukkan Khaibar." Maksudnya, beliau SAW kenyang ketika
mereka kenyang, lalu kenyangnya mereka terus berlanjut.
Permulaannya ketika penaklukan Khaibar, dan ini terjadi tiga tahun
sebelum Nabi SAW wafat. Maksud "kenyang" disyaratkan Aisyah,
yaitu kenyang karena kurma, bukan disertai air. Hanya saja beliau
menyebutkan air sebagai isyarat bahwa kenyang yang sempurna itu
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adalah dengan kruma dan air. Seakan-akan kata penghubung 'wau'
(dan) pada kalimat ini bermakna ma'a (bersama). Bukan berarti air
saja yang menimbulkan kenyang. Ketika diungkapkan tentang kurma

dengan satu sifat, yaitu hitam maka kepuasan makan dan minum

diungkapkan dengan satu perbuatan, yaitu kenyang.

Kalimat pada hadits Anas dari Abu Thalhah, "Aku mendengar

suara Nabi SAW lemah dan aku mengetahui dia sedang lapar",

seakan-akan saat itu dia tidak mendengar suara Nabi SAW ketika

berbicara sebagaimana biasanya, maka dia memahami yang demikian

sebagai pertanda lapar berdasarkan petunjuk keadaan. Di dalamnya

terdapat bantahan atas pernyataan Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW
tidak merasa lapar. Beliau berhujjah dengan hadits, jt #" 4i
,i?;", (Aku melewati malam diberi makan dan minum oleh Tuhanku).

Namun, pernyataan ini ditanggapi dengan menerapkan kedua hadits
pada keadaan yang berbeda-beda. Beliau biasa lapar agar dijadikan
teladan oleh sahabatnya, terutama mereka yang tidak mendapatkan

bahan makanan dan ditimpa rasa lapar, maka dia bersabar sehingga

dilipatkan gandakan pahala untuknya. Saya sudah membahas masalah

ini di tempat yang lain. Disimpulkan dari kisah Abu Thalhah bahwa

termasuk adab orang yang menjamu adalah keluar menyambut tamu

di pintu gerbang tempat tinggalnya untuk memuliakan tamunya.

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits-hadits ini terdapat

keterangan yang membolehkan kenyang, dan meninggalkan kenyang

sesekali adalah lebih utama." Disebutkan dari Salman dan Abu
Juhaifah bahwa Nabi SAW bersabda, e,i,t [ifur ,,9 4 ;1!r -Si'ot
t;;Tt e G:9 gesungguhnya orang yang paling sering kenyang di

dunia adalah yang paling lama lapar di akhirat). Ath-Thabari

berkata, "Meskipun diperbolehkan kenyang, tapi ia memiliki batas,

dan tidak boleh berlebihan. Kenyang yang diperbolehkan secara

mutlak adalah apa yang membantu orang makan untuk berbuat taat
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kepada Tuhannya dan perasaan berat karena makan tersebut tidak

menyibukkannya menunaikan kewajibannya."

Hadits Salman yang diisyaratkan oleh Ibnu Majah memiliki

sanad yang lemah, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar sepertinya.

Al Bazzar meriwayatkan sepertinya dari hadits Abu Juhaifah dengan

sanad yang lemah. Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Mu/him ketika

menyebutkan kisah Abi Al Haitsam saat menyembelih seekor

kambing untuk Nabi dan kedua satrabatnya, lalu mereka makan hingga

kenyang, "Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya kenyang.

Adapun larangan kenyang yang disebutkan adalah kenyang yang

memberatkan perut, membuat malas pelakunya mengerjakan ibadah,

mengakibatkan sikap angkuh dan congkak, serta mengakibatkan

banyak tidur dan malas. Terkadang makruhnya hal ini bisa sampai

kepada haram sesuai kerusakan yang ditimbulkannya."

Al Karmani 
-mengikuti 

Ibnu Al Manayyar- menyebutkan

bahwa kenyang dalam hadits-hadits itu dipahami kepada kenyang

yang wajar menurut kebiasaan mereka, yaitu sepertiga untuk

makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas.

Namun, perlu dalil untuk menunjukkan batrwa yang demikian adalah

kebiasaan mereka. Dalam hal itu disebutkan satu hadits hasan yang

diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah serta

dinyatakan shahih oleh Al Hakim, dari hadits Al Miqdad bin

Ma'dikarib , 'u tTiot'nsi'i/i,,i l1*-'Pi * io' ,* )t lt": t:o,t
"Ci 

ful4"C;i'r.."il |srr qil 'o,i ,:e'#-'-u*o i'rT oir *r,f
"e, 

'd!t 
?rP. 61il mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Tidaklah anak Adam memenuhi satu bejana yang lebih buruk

daripada perut, anlae bagi anak Adam beberapa suap yang bisa

menegaklran tulang punggungnya. Apabila merekn dikalahkan oleh

nafsunya maka sepertiga untuk maleanan, sepertiga untuk minuman,

dan sepertiga untuk bernafas"). Al Qurthubi berkata di kitab Syorh Al
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Asma', "Sekiranya Bekcrat mendengar tentang pembagian ini niscaya

dia akan takjub dengan hikmah ini."

Al Ghazali berkata pada bab 'Melawan dua syatrwat' di kitab
Al lhya', "Hadits ini pemah diceritakan kepada seoftrng filosof, maka
dia berkata, 'Aku tidak pemah mendengar perkataan tentang
sedikitnya makan yang lebih banyak mengandung hikmah daripada

ini'. Tidak diragukan pengaruh hikmah pada hadits tersebut sangat
jelas, hanya saja ketiganya disebutkan secara spesifik, karena ia
merupakan sebab kehidupan bagi makhluk hidup. Tidak ada yang

masuk kedalam perut selain ketiganya. Namun, apakah yang

dimaksud dengan sepertiga adalah sama kadamya (volumenya) sesuai

makna zhahir riwayat ataukah pembagian itu tidak sama kadarnya
namun hampir sama saja? lni masih memiliki kemungkinan namun
yang pertama lebih tepat. Mungkin juga beliau mengisyaratkan
dengan penyebutan sepertiga kepada perkataannya dalam hadits lain

]5 e-lrJt (dan sepertiga itu banyak).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan pada

pembahasan minuman bab "Minum Susu unfuk Berkah", hadits Anas
yang di dalamnya disebutkan, + 4. e U+ 6 'f , 'cj; 3 (Makn

aku tidak peduli apa yang aku masukkan di perutku darinya). Maka
kemungkinan kenyang yang diisyaratkan oleh hadits-hadits di bab ini
serupa dengannya, karena ia adalah makanan yang berkah." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, ini memiliki kemungkinan diterima kecuali
untuk hadits Aisyah (hadits ketiga pada bab di atas), karena

sesungguhnya yang dimaksud adalah kenyang menurut kebiasaan

mereka."

Kemudian te{adi perbedaan tentang batasan lapar hingga
melahirkan dua pendapat yang disebutkan dalam kitab Al lhya'.
Pertama, seseorang dikatakan lapar jika menyukai roti saja. Artinya,
manakala seseorang mencari lauk, maka dia tidak lapar. Kedua, jika
air liumya jatuh ke tanah dan tidak disentuh oleh lalat. Kemudian
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disebutkan bahwa tingkatan-tingkatan kenyang terbatas pada tujuh.

Pertama, apa yang bisa melanjutkan kehidupan. Kedua, dilebihkan

hingga mampu berpuasa dan shalat berdiri. Kedua tingkatan ini adalah

wajib. Ketiga, dilebihkan hingga menguatkan untuk melakukan

perbuatan-perbuatan sunah. Keempat; dilebihkan hingga mampu

untuk berusaha. Kedua tingkatan ini hukumnya mustahaD (disukai).

Kelima, memenuhi sepertiga dan ini diperbolehkan. Keenam,

dilebihkan daripada itu dan ini yang bisa memberatkan badan serta

memperbanyak tidur. Tingkatan ini tidak disukai. Ketujuh; dilebihkan

darinya hingga mendatangkan mudharat. Inilah kenyang yang

terlarang dan hukumnya haram. Namun, mungkin tingkatan ketiga

dimasukkan kepada tingkatan keempat dan tingkatan pertama

dimasukkan kepada tingkatan kedua.

Catatan

Disebutkan pada redaksi sanad Mu'tamir (Ibnu Sulaiman At-
Taimi) dari bapaknya, dia berkata, "Abu Utsman menceritakan juga

kepadaku." Maka Al Karmani mengatakan bahwa secara lahimya

bapaknya menceritakarulya dari selain Abu Utsman, kemudian dia

berkata, "Abu Utsman menceritakan juga kepadaku." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, nzrmun itu bukan yang dimaksud bahkan yang

dimaksud adalah Abu Utsman menceritakan kepadanya hadits yang

sebelum ini, kemudian dia menceritakan juga hadits ini. Oleh karena

itu, dia mengatakan "Juga", yakni dia menceritakan satu hadits

sesudah satu hadits.
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7. Tidak Ada Halangan Bagi Orang Buta -Hingga Firman-Nya-
agar kamu memahamizya. (Qs. An-Nuur [2 l6l) An-Nihdu

(Kongsi) dan Berkumpul Untuk Makanan.

pt:.Jr ; U; cL :Ji- .]a-,t}5 |+- *.; ; ,;J"f
k il, ,:*; jt *j ))L \, 'U tur Jy, t'v; :'Jts
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5384. Dari Yahya bin Sa'id, Aku mendengar Busyair bin

Yasar berkata, Syu'aib bin Nu'man menceritakan kepada kami dia
berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah sAw ke Khaibar, ketika
kami berada di Ash-Shahba' -Yahya berkata, "Jaraknya dari Khaibar
sejauh satu Rauhah- Rasulullah sAw minta dibawakan makanan,
maka tidak dibawakan kecuali tepung, kami pun mengaduknya dan
memakannya, kemudian beliau sAw minta dibawakan air lalu
berkumur-kumur dan kami pun berkumur-kumur. Beriau sAw shalat
Maghrib mengimami kami tanpa mengulangi wudhu.', Sufyan berkata,
"Aku mendengarnya darinya beberapa kali dan pertama kali.,'

Keterangan Hadits:

(Bab tidak ada halangan bagi orang buta). Sampai di sini
dikutip oleh kebanyakan perawi. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan
juga dua golongan yang lain kemudian beliau berkata, ,,Ayat.,,

Maksudnya adalatr sisa ayat yang terdapat dalam suratr An-Nur bukan
yang terdapat dalam surah Al Fath, karena ia yang sesuai dengan bab-

FATHUL BAARI - 637



bab tentang makanan. Hal itu dikuatkan dalam riwayat Al Ismaili,

"Hingga firman-Nya, 'Agar kamu memahaminya''" Demikian juga

dikutip sebagian periwayat dalam kitab Ash-Shahih'

('an-nihdu' [kongsiJ dan berkumpul untuk makanan). Judul

bab ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli. 'An-Nihdu' sudah

ditafsirkan pada awal pembahasan persekutuan ketika lmam Bukhari

berkata, "Bab persekutuan terhadap makanan dan 'an-nihdu' ." Di

tempat itu sudah dipaparkan penjelasan hukumnya. Disebutkan

sejumlah hadits mengenai hal itu.

Kemudian beliau menyebutkan hadits Syu'aib bin An-Nu'man

yang di dalamnya dikatakan, "Rasulullah SAW minta dibawakan

makanan, maka tidak dibawakan kecuali tepung." (Al Hadits). Hal ini

tidak tegas menunjukkan maksud daripada 'an-nihdu' (kongsi).

Karena kemungkinan tepung hanya berasal dari satu pihak. Akan

tetapi kesesuaiannya dengan substansi pokok judul bab sangat jelas,

dimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan, tanpa

membedakan antara orang buta dan orang melihat, dan antara orang

yang sehat dan orang sakit.

Ibnu Baththal menyebutkan dari Al Muhallab, dia berkata,

"Kesesuaian ayat dengan hadits Syu'aib diketahui dari penjelasan para

ahli tafsir. Dikatakan apabila mereka berkumpul untuk makan, maka

orang buta ditempatkan secara tersendiri, orang pincang ditempatkan

tersendiri, dan orang sakit ditempatkan tersendiri pula, sebab mereka

tidak dapat makan sebagaimana orang-orang sehat. Sementara mereka

merasa keberatan bila orang-orang sehat itu lebih dahulu selesai

sehingga menyisakan makanan untuk mereka." Penjelasan ini

disebutkan dari Ibnu Al Kalbi. Atha' bin Yazid berkata, "Biasanya

orang buta merasa keberatan untuk makan bersama orang lain

dikarenakan tangannya terkadang menyentuh tempat selainnya.

Demikian juga orang pincang dikarenakan dia harus mengambil

tempat yang besar ketika makan. Sementara orang sakit merasa risih

karena aromanya, maka turunlah ayat ini. Dibolehkan bagi mereka
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makan bersama selain mereka. Pada hadits Syu'aib terdapat makna

ayat, sebab mereka menempatkan tangan-tangan mereka pada bekal

makanan mereka secara bersama-sama. Padahal tidak mungkin jika

makanan mereka itu sama. Namun, syariat memperbolehkan hal itu.

Dengan demikian, hukumnya tergolong mubah (boleh)."

Berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini disebutkan satu

atsar lain dari jalur shahih. Abdurrazzaq berkata, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

"Biasanya seseorang pergi membawa orang buta, atau orang pincang,

atau orang sakit ke rumah bapaknya, atau saudaranya, atau

kerabatnya, maka orang yang menderita penyakit kronis merasa

keberatan dan mereka berkata, 'Mereka membawa kami ke rumah-

rumah selain mereka', maka turunlah ayat sebagai keringanan bagi

mereka."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian ayat dengan

judul bab terdapat pada pertengahan ayat itu, yakni firman Allah surah

An-Nuur 124): ayat61 ti&( \1 W fts'u'oi L*'#ji lnaot oao

halangan bagi kamu untuk makan bersama-sama atau sendirian).Ini
merupakan dasar yang membolehkan makan bersama-sama. Oleh

karena itu, disebutkan dalam judul bab kataan-nihder (kongsi)."

8. Roti yang Lembut, dan Makan di Atas Khiwan dan Safrah

Ut ,.ff t :Jw ,:i i,? i+', it + k i,lui;a y
.ht A & lur::;it: y:d}.t* *i *'?tt

5385. Dari Qatadatr, dia berkata, "Kami berada di sisi Anas

dan di sisinya ada pembuat rotinya. Dia berkata, 'Nabi SAW tidak

pernah makan roti yang dihaluskan, tidak juga kambing masmuth,

hingga beliau bertemu Allah'."
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5386. Dari Yunus -Ali berkata, "Ia adalah Al Iskaf'-dari

Qatadatr, dari Anas RA, dia berkata, "Aku tidak mengetahui Nabi

SAW makan di atas sukumrjah sama sekali, tidak dibuatkan untuknya

roti yang lembut sama sekali, dan tidak pernah makan di atas

'Khiwan'." Dikatakan kepada Qatadatr, "Maka di atas apa mereka

biasa makan?" Beliau berkata, "Di atas 'sufrah' ."

,fr *, * h, *',]t io ,i; ui'6'^r, ):;r'*

5387. Dari Humaid, dia mendengar Anas berkata, "Nabi SAW

berkumpul pertama kali dengan Shafiyyah, maka aku mengajak kaum

muslimin menghadiri walimahnya. Beliau memerintahkan untuk

membentangkan tikar lalu diletakkan di atasnya kurma, keju, dan

samin. Amr berkata dari Anas, 'T.{abi SAW berkumpul bersamanya

kemudian membuat 'hais' (makanan yang terbuat dari tepung, kurma

dan samin) lalu (diletakkan) di atas tikar."

n ,,;j4 /.1,;; o:l$1&.:r ,pf ok :JG ot:;t u it rt
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5388. Dari Wahab bin Kaisan, dia berkata, "Biasanya

penduduk Syam mencemooh Ibnu Az-Zubair. Mereka berkata, 'Wahai

anak pemilik dua ikat pinggang'. Maka Asma' berkata kepadanya,

'Wahai anakku, mereka mencelamu dengan sebab dua ikat pinggang,

dan tahukah engkau apakah itu dua ikat pinggang? Hanya saja ia

adalah ikat pinggangku yang aku belah menjadi dua bagian. Lalu aku

mengikat tempat minum Rasulullah dengan salah satunya dan yang

lainnya aku ikatkan pada bekalnya." Dia berkata, "Maka jika
penduduk Syam mencemoohnya dengan sebab dua ikat pinggang

maka beliau berkata, "Sungguh benar, ifu adalah perkataan buruk
yang akan hilang darimu aibnya."

-d3 ;tt "dG- {; i ?sat a # ?i Li fe qt f
'"ryrGn ,r%i:, ttrit u" *j flL i'r ;;|i:t A,>'r;i
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5389. Dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Ummu Hufaid binti Al
Harits bin Hazn -bibi Ibnu Abbas- menghadiahkan samin, keju,

dan dhabb (sejenis biawak) kepada Nabi SAW. Beliau SAW minta

agar dibawakan, lalu dimakan di atas tempat makannya. Nabi SAW

meninggalkannya seperti orang yang tidak suka terhadapnya.
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Sekiranya hal-hal itu haram niscaya tidak dimakan di atas ternpat

makan Nabi SAW dan tidak pula beliau SAW perintahkan

memakannya."

Keterangan Hadits:

(Bab roti lembut dan makan di atas khiwan dan sufrah).

Lafazh'khubz muraqqaq' (roti yang lembut), menurut Iyadh bahwa

'muraqqaq' (ditipiskan) bermakna dilembutkan dengan bagus. Saat itu

belum ada ayakan. Terkadang juga 'al muraqqaq' adalah yang tipis

dan lebar." Inilah yang dikenal secara umum serta ditegaskan Ibnu Al
Atsir. Sehubungan dengan ini, Ibnu At-Tin mengemukakan

pandangan yang ganjil. Dia berkata, "Ia adalah samid (tepung putih)

dan apa yang dibuat darinya seperti kue-kue dan selainnya."

Sementara Ibnu Al Jauzi berkata, "Ia adalah sesuatu yang ringan.

Seakan-akan diambil dari kata 'ar-raqqaq', yaitu kayu yang

digunakan untuk menipiskannya."

Khiwaanlkhuwaan. Kemudian disebutkan dialek ketiga yaitu

'ikhwaan'. Tsa'lab ditanya, "Apakah benda itu disebut 'khiwaan'

karena berkurang (yatakhawwan) apa yang ada padanya?" Dia

berkata, "Bisa saja seperti itu." Kemudian Al Jawaliqi berkata,

"Adapun yang benar ia adalatr bahasa Ajarn (non-Arab) yang disadur

ke dalam bahasa Arab. Bentuk jamaknya adalah 'ukhuunah' untuk

menunjukkan jumlah yang sedikit, dan 'khuun' untuk menunjukkan

jumlatr yang banyak." Ulama selainnya berkata, "'Al khiwaan' adalah

tempat menghidangkan makanan (meja) selama tidak ada makanan di

atasnya. Sedangkan 'as-sufrah' menjadi masyhur untuk sesuafu yang

diletakkan di atasnya makanan (alas dari kulit atau lainnya). Pada

dasarnya 'as-sufrah' adalah makanan itu sendiri."

{ 3V f,tbi / 
'+ tk (Kami berada di sisi Anas dan di

sisinya pembuat roti mililotya). Saya belum menemukan keterangan

tentang n:rmanya. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dari Qatadah,



Ctt l:)Vi Ui €! (? 6amf datung kepada Anas dan pembuat rotinya

sedang berdiri).Ibnu Majah menambatrk*r, tlp ,lS:fi .t*l isgi
(Dan 'khiwan' mililcnya sudah diletakkan maka dia berknta,
"Makanlah kalian'). Ath-Thabarani meriwayaftan dari Rasyid bin
Abi Rasyid, dia berkata: Sesungguhnya Anas merniliki seorang

pelayan yang membuatkan makanan terbaik untuknya" memasak

untuknya dua jenis makanan, dan membuat roti 'huwwari', dia

membuatnya adonan dicampur dengan samin." Huwwari adalah yang

sangat bersih karena diayak berulang kali.

tt;,xia ti ui; te p, * ir' .J:, 'C, ,Fi v (Nabi SAW

tidak pernah makan roti lembut dan tidak juga lumbing 'masmuuth').

'Al Masmuuth' adalah hewan yang dihilangkan bulunya dengan air
pffitr, lalu dipanggang atau dimasak bersama kulitnya. Cara masak

yang demikian dilakukan pada kambing yang masih muda dan segar.

Ia termasuk perbuatan orang-orang mewah ditinjau dari dua sisi.

Pertama; bersegera menyembelih hewan yang sekiranya dibiarkan
niscaya masih bisa bertambah bobotnya. Kedua, kambing yang

dikuliti bisa dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian dan selainnya,

sementara jika dibuat seperti itu niscaya kulit menjadi rusak. Ibnu
Baththal berpandangan bahwa 'al masmuuth' adalah yang
dipanggang. Beliau berkata yang secara ringkasnya, "Dipadukan

antara riwayat ini dengan hadits Amr bin Umayyah, \t oU "o! ,sft'^!i

,b # "U 'F{- Pt * $esungguhnya dia melihat Nabi SAW

memotong dari pangkal kaki depan kambing), serta hadits Ummu

Salamah yang diriwayatkan At-Tirmidz i, '&j *vtr, ,b'C,'dj 6
'+ Ytt i-;* * (Sesungguhnya didekntkan kepada Nabi SAW sisi

badan [hewanJ yang dipanggang lalu beliau makan darinya), bahwa

kemungkinan tidak pernah dipanggang untuk beliau SAW seekor

kambing secara utuh. Suatu kali beliau SAW memakan pangkal kaki
depan, dan pada kali lain beliau makan sisi badanny4 dan itu adalah

daging yang dimasak dengan cara 'masmuuth'. Atau dikatakan bahwa
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Anas hanya berkata 'Aku tidak tahu', rulmun dia tidak

memastikannya. Sementara orang yang mengetatrui menjadi hujjah

untuk menolak perkataan mereka yang tidak mengetahui."

Namun Ibnu Al Manayyar memberi tanggapan bahwa

pemotongan pangkal kaki depan tidak langsung menunjukkan

kambing itu dimasak dengan cara 'masmuuth'. Bahkan beliau SAW

memotongnya karena termasuk kebiasaan yang umum dilakukan

orang Arab adalah memasak daging tidak sampai benar-benar matang.

Oleh karena itu, perlu dipotong lebih dahulu ketika memakannya. Dia

berkata, "Barangkali Ibnu Baththal ketika melihat Imam Bukhari

membuat bab sesudah ini dengan judul, "Kambing 'masmuuthah' dan

pangkal kaki depan serta sisi badan", maka dia mengira maksudnya

untuk menetapkan Nabi SAW makan kambing yang dimasak dengan

cara 'masmuuth'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, termasuk konsekuensi

dari keberadaan kambing itu dipanggang, lalu dipotong dari pangkal

kaki depannya atau sisi badannya, berarti ia dimasak dengan cara

"masmuuth', sebab kambing yang dikuliti lebih banyak daripada

kambing 'masmuuth'. Telatr disebutkan bahwa beliau makan kaki

(hewan), sementara bagran ini tidak dimakan kecuali dimasak dengan

cara 'masmuuth'. Hal ini tidak menolak penafian Anas dalam riwayat

kambing 'masmuuth'. Sementara itu, Abu Hurairah mendukung Anas

yang menafikan dari Nabi SAW makan roti yang lembut. Riwayat

Abu Hurairah ini dikutip Ibnu Majatr dari jalur Ibnu Atha', dari

bapaknya, dari Abu Hurairatr RA, bahwa dia mengunjungi kaumnya,

lalu memberikan kepadanya roti yang lembut, maka dia menangis dan

berkata, 'T.asulullatr sAw tidak pernah melihat ini dengan matanya."

Ath-Thaibi berkata, "Perkataan Anas, 'Aku tidak mengetatrui

batrwa nabi SAW melihat...' adalatr penafian pengetatruan.

Maksudnya penafian objek (apa yang diketahui). Ia masuk kategori

menafikan sesuafu dengan menafikan konsekuensinya. Hanya saja hal

ini diterima dari Anas, karena keberadaannya yang sangat lama

6M _ FATHIIL BAARI



menyertai Nabi SAW dan tidak berpisah dengannya hingga beliau

SAW meninggal."

lir3fr i ,P J'6 
-,iifi 

@an dari Yuntts, Ali berknta "Dia

adalah Al Iskaf'). Ali adalah guru Imam Bukhari dalam riwayat ini
dan dia adalah Ibnu Al Madini. Maksudnya Yunus tercantum dalam

sanad tanpa nasab, lalu Ali menyebutkan nasabnya untuk memberikan

penjelasan dan membedakannya, karena di dalam tingkatannya

terdapat Yunus bin Ubaid Al Bashri, salah seorang periwayat yang

tsiqah (terpercaya) dan banyak menukil hadits. Dalam riwayat Ibnu

Majah disebutkan dari Muhammad bin Mutsanna dari Mu'adz bin
Hisyam dari bapaknya dari Yunus bin Abi Al Furath Al Iskaf. Yunus

ini tidak memiliki riwayat di dalam Shahih Bukhari, kecuali hadits di

atas. Dia berasal dari Bashratr, dan dianggap tsiqah oleh Ahmad dan

Ibnu Ma'in serta selain keduanya. Ibnu Adi berkata, "Tidak masyhur."

Sementara Ibnu Sa'ad berkata, "Dia dikenal dan memiliki beberapa

hadits." Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh dijadikan hujjah."
Demikian yang dia katakan, tetapi mereka yang menganggapnya

tsiqah lebih tahu keadaannya daripada Ibnu Hibban. Periwayat dari

Yunus di sini adalah Hisyam Ad-Dustuwa'i, salah seorang yang

banyak menukil hadits dari Qatadah. Seakan-akan dia tidak

mendengar langsung hadits ini dari Qatadatr. Dalam hadits ini terdapat

riwayat orang-orang yang berada dalam safu tingkatan, karena Hisyam

dan Yunus masih termasuk dalam satu tingkatan. Sa'id bin Abi
Arubah meriwayatkannya dari Qatadah dan menegaskan bahwa

Hisyam mendengar langsung dari Qatada[ sebagaimana akan

disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati. Akan tetapi

Ibnu Adi, menyebutkan bahwa Yazid bin Zurai' meriwayatkannya

dari Sa'id, "Dari Yunus dari Qatadah." Mungkin Hisyam pertama kali
menerima riwayat itu dari Qatadah melalui perantarao kemudian dia

menerimanya langsung tanpa perantar4 maka dia menceritakannya

melalui dua jalur ini sekaligus.
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Anas M). Inilah yang akurat.

Sementara Said bin Bisyr meriwayatkan dari Qatadah seraya berkata,

Pt * it',* U, Si 6:,)viii-t; i.r fb 'b 
uiel i6 #t f

t,b \ti ulb(Dari Al Hasan dia berkata, Kami masuk kepada Ashim

bin Hadrah, dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah maknn di atas

'khiwan"'), Hadits ini diriwayatkan Ibnu Mandah di kitab Al

Ma'rifah. Sekiranya Sa'id bin Bisyr akurat dalam penukilannya, maka

ia adalah hadits lain bagi Qatadah, karena perbedaan redaksi kedua

hadits.

*fi &fO, atas sukurrujah). Iyadh berkata, "Demikian

pelafalan yang kami sebutkan." Lalu dia menukil dari Ibnu Makki

bahwa dia membenarkan versi yang memberi 'fathah' pada huruf ra'

(sukanajah). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Demikian yang ditegaskan

At-Turabisti dan dia menambahkan, "Karena ia adalah bahasa Persia

yang disadur ke dalam bahasa Arab. Adapun huruf ra' pada bahasa

asalnya berbaris 'fathah' ." Akan tetapi alasan ini tidak dapat dijadikan

dalil, sebab kata-kata diluar bahasa Arab jika dilafalkan oleh orang

Arab, maka pada umumnya tidak akan tetap seperti aslinya.

Ibnu Al Jaluzi berkata, "Syaikh kami Abu Manshur Al
Lughawi (ahli bahasa) -yakni A1 Jawaliqi- menyebutkan kepada kami

dengan memberi fathah pada huruf ra'." Dia berkata, "Sebagian ahli

bahasa berkata, 'Lafal yang benar adalah uskurujjah, yang berasal dari

bahasa Persia yang diadopsi ke dalam bahasa Arab, artinya tempat

cuka. Lalu orang-orang Arab menggunakan kata ini dalam percakapan

mereka." Abu Ali berkata, "Apabila diungkapkan dalam konteks

meremehkanmakajim dan ra1 dihapus menjadi'uskur'. Boleh juga

huruf knf diparjangkan hingga melebihi ya'. Apa yang disebutkan

Sibawaih tentang kata 'bariihim' dan 'bariihiim' boleh juga diterapkan

kepada kata' s akiirij ah' dan' s akiiriij ah'. Namun, apa y ang disebutkan

terdahulu lebih utama."

I Barangkali yang dimatsud adalahhuruffta' bukan ra'. (pentahqiq).
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Ibnu Makki berkata, "Ia adalah piring kecil yang digunakan

untuk makan, dan ada juga yang berukuran besar. tlkuran besarnya

bisa memuat sekitar enam uqiyah. Sebagian mengatakan dua pertiga

uqiyah hingga satu uqiyah." Dia berkata, "Makna yang demikian itu,
orang Ajam (non-Arab) biasa menggunakannya sebagai tempat lauk
pauk dan bahan-bahan yang membangkitkan selera dan membantu

pencernaan." Ad-Dawudi mengutip pendapat yang ganjil, dia berkata,

"As-Sukumrjah adalah piring yang diberi minyak." Ibnu Qurqul
menukil dari ulama lainnya bahwasanya ia adalah piring yang

memiliki penyangga dari kayu, seperti meja kecil. Namun, pengertian

pertama lebih tepat.

Syaikh kami berkata dalam krtab Syarh At-Tirmidzi, "Beliau
SAW tidak makan di 'sukumrjah' mungkin karena tidak ada pada

mereka saat itu, atau karena ukurannya terlalu kecil, sebab kebiasaan

mereka makan bersama-sama, atau karena sebab yang disebutkan

seperti terdahulu, yaitu ia disiapkan sebagai tempat sesuatu yang bisa
membantu melancarkan pencernaan, sementara umumnya mereka

tidak makan sampai kenyang, sehingga mereka tidak butuh kepada

bahan-bahan yang membantu pencemaan.

iSA, E (Dikatakan kepada Qatadah). Orang yang berkata

adalah periwayat sendiri.

'?ri6 (Di atas apa). Demikian dinukil oleh kebanyakan

periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan

memanj angk an htnaf mim.

oiflt- (Mereka makan). Demikian dialihkan dari bentuk

tunggal kepada jamak sebagai isyarat bahwa yang demikian tidak
khusus bagi Nabi, bahkan sahabat-sahabatnya mengikuti perilakunya

dan mencontoh perbuatannya.

tt * (Di atas sufar'). Sufar adalah bentuk jamak dari kata

sufrah. Penjelasannya sudatr dipaparkan terdahulu ketika
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membicarakan hadits Aisyah tentang hijrah ke Madinatr. Makna asal

sufrah adalah makanan yang dibuat untuk musaftr, dan kebanyakan

yang disimpan dalam wadatr kulit, lalu nama makanan itu digunakan

untuk nama tempatnYa.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

kisah Shafiyyah. Dia mengutipnya secara ringkas dan

menyebutkannya dalam kisah perang Khaibar melalui sanad yang

disebutkannya di sini dengan redaksi yang lebih lengkap, ;* 
"$;At'r*, 

,Y ,4 )q ,>x At;trt -# r;, P) *htlMooi SAW singgah di

antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk memulai

berkumpul dengan shafiyyah). Kemudian di antara lafazh "kepada

walimah" dan lafazh "Nabi SAW memerintahkan menggelar tikar"

terdapat tambahan, Vt ai tt W og 6t / 1:, F b qf o'g 6i @dak

ada roti serta daging dalam walimah itu. Tidaklah ada kecuali beliau

memerintahkan...), lalu disebutkan selengkapnya. Kemudian setelah

kata "dan samin" disebutkan, q:F' p6i abl,i':'!Xjr lvi 6aum

muslimin berkata, "Salah seorang (Jmmahatul Muloninin)'

* ew er i *t*r h' e}'\;i.rit tY'J(t)
(Amr berkata dari Anas, "Nabi SAW berkumpul dengannya kemudian

membuat 'hais' [maknnan terbuat dari tepung dan kurma serta

saminJ dan diletakkan di atas tiknr). Ia juga merupakan penggalan

dari hadits yang dikutip dengan sanad yang maushul oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang peperangan dari jalur Amr bin Abi

Amr Maula Al Muththalib, dari Anas bin Malik'
'or:-5 

i ?t e: *i ,f iq (Hisyam dari bapalcnva dan dari

Wahab bin Kaisan). Hisyam adalah Ibnu Urwatr. Dia menerima hadits

ini dari bapaknya dan dari wahab bin Kaisan. Abu Nu',aim

meriwayatkannya dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Ahmad bin

Yunus dari Abi Muawiyah dan disebutkan dari Hisyam, dari Wahab

bin Kaisan saja. Asal daripada hadits ini sudatr disebutkan pada bab
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Hijrah ke Madinatr dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya,

dan dari istrinya (Fathimatr binti Al Mundzir), keduanya dari Asma'.
Ia dipahami bahwa Hisyam menerimanya dari bapaknya dan dari
istrinya s€rta dari Watrab bin Kaisan. Barangkali ada sebagian redaksi
riwayat ini yang dia terima dari sebagian mereka dan tidak dikutip
oleh yang lainnya, karena riwayat yang terdatrulu tidak menyebutkan
kata'lnencelanya". Ibnu Az-Zubair di sini adalah Abdullatr. Adapun
yang dimaksud penduduk Syam adalatr prajurit Al Hajjaj bin Yusuf
ketika mereka menreranginya dari pihak AMul Malik bin Marwan,
atau prajurit Al Hushain bin Numair yang merreranginya sebelum itu
dari pihak Yazidbin Muawiyah.

W(Jr u( t rt;ti ,yi (Dan apakah engkau tahu apa dua ikat

pinggang itu). Dem*ian disebutkan oleh sebagian pensyarah, tetap

ditanggapi bahwa yang benar adalatr 'an-nithaaqaani' (pada posisi
rafa'). Namun, saya belum menemukan dalam berbagai naskatr

melainkan dengan kata'an-nithaaqaani'. Mungkin juga kata awalnya
adalah, "wahal tadrii maa sya'nu an-nithaqain", kemudian lafazh
'sya'nu' atau yang sepertinya terhapus.

'd?tt6 *'rftu Cy'orS r;51(Hanya saja ia adalah ikat

pingganght yang aht belah menjadi dua bagian, lalu aku mengikat).
Pada pembatrasan hijrah ke Madinah disebutkan bahwa Abu Bakar
Ash-Shiddiq yang memerintatrkannya melakukan hal itu, yakni ketika
dia hijrah bersama Nabi SAW ke Madinatr.

qli;5- @ia berkata, "sungguh benar"). Mayoritas periwayat

menukil dengan kata iihan. Sebagian menukil dengan kata, 'ibnuhaa'
(analarya), tetapi ini adalatr kekeliruan dalam penulisan naskah.

Sebagian memberi legitimasi bahwa ia adalah perkataan periwayat
dan kata ganti itu kembali kepada Asma', sedangkan anah yang

dimaksud adalah lbnu Az-Zttbarr. Ibnu At-Tin mengemukakan
pandangan gaqiil ketika berkatq 'Demikianlatr yang tercantum dalam
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semua riwayat, yaitu dengan kata ibnuhaa ". Sementara Al Khaththabi

menyebutkannya dengan kata iihan.

4'1ri (Demi sembahan). Dalam riwayat Ahmad bin Yunus

disebutkan dengan kata, iihan wa rabbul Ka'bah (sungguh demi Rabb

Ka'bah). Al Kaththabi berkata, iihan diberi tanwin pada huruf ha'

maknanya adalah pengakuan dan pengukuhan terhadap apa yarry

mereka katakan Orang Arab mengucapkam 'iihan dan iiha' dalam

rangka meminta perkataan dari seseorang. Akan tetapi ditanggapi

bahwa apa yang disebutkan Tsa'lab dan selainnya jika seorang minta

tambahan perkataan niscaya berkata, iiha dan jika memerintahkan

untuk memutuskannya niscaya berkata, iihan. Akan tetapi tanggapan

ini tidak baik karena selain Tsa'lab telah menegaskan bahwa kata

iihan adalah kata untuk minta tambahan perkataan, lalu hal ini
ditandaskan oleh sebagian mereka seraya berkata, bahwa kata iihan

untuk minta tambahan perkataan, dan iiha untuk memutuskan

perkataan. Namun, terkadang disebutkan j,rga dengan makna

bagaimana.

6:)tb ',!b "Ab "ag3 l*. (Itu perkataan buruk yang akan hilang

darimu aibnya). Syakaat maknanya mengangkat suara ketika

mengucapkan perkataan yang buruk. Sebagian mereka menukil

dengan kata syikaar, tetapi yang pertama lebih tepat. Ia adalah bentuk

mashdar dari kata syakaa yasylaru syakaayatan dan syalcwaa

syakaatan. Adapun kata zhaahir di sini bermakna hilang.

Al Khaththaabi berkata, Maksudnya terangkat darimu dan

tidak lagi digantungkan kepadamu. Kata 'zltaahir' digunakan juga

dengan arti naik dan meninggi. Dari sini firman Allah, iif rlrilr fi
l\:H (Maka mereka tidak mampu menaikinya). Maksudnya,

melewati dari atasnya. Begitu pula firman-Nya, ot*U" * ef;i
(dan tanggalangga yang merekn menaikinya).
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas
tentang makan daging dhabb (binatang sejenis biawak) di atas tempat
makan Rasulullah SAW. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang binatang buruan dan sembelihan. Adapun kalimat
'alaa maa'idatihi' (di atas tempat makanannya), maksudnya sesuatu
yang diletakkan di atas tanah untuk menjaga makanan seperti sapu
tangan, piring yang besar, dan selain itu. Hal ini tidak bertentangan
dengan hadits Anas, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak makan di atas

'khiwaan', karena 'khiwaan' lebih khusus daripada maa'idah.
Penafian yang khusus tidak berkonsekuensi penafian yang umum. Ini
lebih tepat daripada jawaban sebagian pensyarah bahwa Anas hanya
menafikan pengetahuannya. Pensyarah ini mengatakan bahwa ini
tidak bertentangan dengan perkataan mereka yang mengetahuinya.
Kemudian te{adi perbedaan tentang kata maa'idah,. Az-Zajjaj
berkata: Ia menurutku berasal dari kata maada yamiidu, artinya
bergerak. Sedangkan ulama selainnya berkata: ia berasal daf. maada
yum ii du, artinya memberi.

9. Sawiq (Tepung)

*i *L\t ,* Ctct;s 6ti?i,(r;r,;Jlr u

.V;"!:,w:,*
5390. Dari Suwaid bin Nu'man sesungguhnya dia

mengabarkan kepadanya batrwa mereka bersama Nabi SAW di Ash-
Shahba' -ia be{arak satu rauhah dari Khaibar- lalu tibalah waktu
shalat. Beliau SAW minta dibawakan makanan, tetapi tidak
didapatkan kecuali sawiq (tepung). Beliau SAW mengunyahnya dan
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kamipunmengunyahbersamanya.SetelahitubeliauSAwminta
dibawakan air, lalu berkumur-kumur kemudian shalat dan kami shalat

bersamanya, dan beliau tidak mengulangi wudhunya'

Keteransan Hadits:

(Babsawiq).DisebutkanhaditsSuwaidbinAn-Nu'manyang

sudah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci'

10. Nabi sAw Tidak Makan hingga Disebutkan kepadanya, dan

Beliau Mengetahui apakah Makanan Itu

utLi'e,a\r # i ,y;; iti t ;ii i,:is'qi;!)t *
'^fr ';;i -.ilt L.b; 'i 'Jri ,5rlr- l:St J q' oi f;i ,r"t?

! z zz'loi ae ',g':- t# e fr".', *p i,' & yt );, e,F'
, c l.;., ,.o | , ..i o,l 

'1. ?' a' '/' " ': '/ 
o'

o;1 o.rya r4t t ds 

">* 
Je lt)L; \* 6:+ JzP -y'v l'

n' t ". ). r t.t o o.;\ d:i ,# ,U prdt{&'s iF i'l & :t )-) L*;"tr s-aree c**' d

;,lr j4 u*G ,'^) #3 y ,>''x'=; ,? fU.;:i-?:"f"Gi otS'1

',,4 y#t;?;tut- :At ;i;'':- *', *\t ,*
'l;rt-'+at'rL,{'}ti( Pi *a\t & it'J""' t+i
;:rp'Jtb ,:'*)r ;,ci*'{3 P\' P t't Ji-,e';'Yt
,,1'i f'rur'6i'f 

'ci5t:'l 
'iu 

tilr 3-i r:'f-zst?t;i +t'jl

4, ?'; .u it j,;:,i ,lkti trr?6 :'$1*'Jv 'iai G,-:t

UyP*'
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5391. Darj Az-Zuhri, dia berkata: Abu Umamah bin Sahal bin
Hunaif Al Anshari mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Ibnu Abbas

mengabarkan kepadanya, bahwa Khalid bin Al Walid 
-yang 

diberi
gela Saifullah (Pedang Allah)- mengabarkan kepadanya, dia masuk

bersama Rasulullah SAW kepada Maimunah -dia adalah bibinya dan

bibi Ibnu Abbas- dan mendapati di sisinya 'dhabb' (binatang sejenis

biawak/kadal) yang dipanggang, didatangkan kepadanya oleh

saudarinya Hafidah binti Al Harits dari Najed. Maka dihidangkanlah

dhabb kepada Rasulullah SAW. Biasanya" beliau jarang sekali

menjulurkan tangannya kepada makanan hingga diceritakan

tentangnya dan disebutkan. Maka Rasulullah SAW menjulurkan

tangannya kepada tiba{iba seorang perempuan di antara perempuan

yang hadir berkata, "Beritahukan kepada Rasulullah SAW apa yang

kamu hidangkan kepadanya, dia adalah dhabb wahai Rasulullah."
Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dat'- dhabb. Khalid bin
Al Walid bertanya, "Apakah dhabb haram wahai Rasulullah?" Beliau
bersabda, "Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku maka aku

mendapati diriku kurang selera." Khalid berkata, "Aku pun

memotongnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW
memandang kepadaku."

Keterangan Hadits :

(Bab Nabi SAW tidak makan hingga disebutkan kepadanya

dan beliau mengetahui apaknh makan itu). Az-Zarkasy berkata,

"Ibnu At-Tin berkata, 'Nabi SAW bertanya, karena biasanya orang

Arab tidak pernah merasa tidak selera dengan suatu makanan

disebabkan sedikitnya makanan mereka. Sementara beliau SAW biasa

tidak berselera terhadap sebagian makanan. Oleh karena itu, beliau

biasa bertanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga penyebab

pertanyaan ini bahwa beliau SAW jarang tinggal di dusun-dusun,

sehingga tidak banyak tahu tentang hewan-hewan, atau karena syariat

menyebutkan pengharaman sebagian hewan dan membolehkan
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sebagiannya, sementara mereka tidak mengharamkan hewan. Lalu

terkadang hewan itu didatangkan setelah dipanggang atau dimasak,

sehingga tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya, kecuali jika

ditanyakan lebih dulu.

Kemudian disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah dhabb

yang penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang

binatang buruan dan sembelihan. Di dalamnya disebutkan, "Seorang

perempuan yang hadir berkata..." Demikian tercantum dengan kata

jamak mudzakkar seakan ia dikaitkan dengan individu-individu. Di

dalamnya dikatakan juga, "Kabarkan kepada Rasulullah apa yang

kamu hidangkan kepadanya." Perempuan ini telah disebutkan secara

tegas dalam riwayat Ath-Thabarani bahwa dia adalah Maimunah

Ummul Mukminin , ,$ w. Pi P io' .,l2 )t'l'yl ftpi ,aft:6 tjui
kV l"tpi tJi lMot*unah berkata, "Beritahukan kepada Rasulullah

SAW apa makanan itu." Ketika mereka mengabarkan maka beliau

meninggalkannya). Dalam riwayat Muslim melalui jalur lain dari Ibnu

Abbas disebutkan, 'o:Ji- "ri$ ,'r-b 'e 'rfui lt lytt S" :tff iui
(Maimunah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah

daging dhabb." Maka beliau menahan tangannya).

11. Makanan Satu Orang Cukup untuk Dua Orang

5392. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairatr RA dia berkata,

Rasulullatr SAW bersabda, "Makanan dua orang cukup untuk tiga

orang, dan makanan tiga orang cukup unfuk empat orang."
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Keterangan Hadits:

(Bab maknnan satu orang cukup untuk dua orang). Disebutkan

hadits Abu Hurairah, "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan

makanan tiga orang cukup untuk empat orang." Timbul kemusykilan
dalam mengompromikan antara judul bab dan hadits, karena pada

judul bab berarti masing-masing mendapat setengah, sedangkan yang

disebutkan dalam hadits masing-masing mendapat sepertiga dan

seperempat. Namun, hal itu dijawab bahwa Imam Bukhari

mengisyaratkan dengan judul bab kepada lafal hadits lain yang dikutip
dari Nabi SAW namun tidak sesuai kriterianya. Kemudian yang

mengompromikan antara kedua hadits adalah bahwa makanan yang

sedikit cukup untuk orang banyak, tetapi tidak berarti yang kurang

darinya tidak mencukupi. Memang benar, keberadaan makanan satu

orang cukup untuk dua orang, maka tenfu makanan dua orang cukup

untuk tiga orang dan tidak sebaliknya.

Dinukil dari Ishaq bin Rahawaih, dari Jarir dia berkata,

"Makna hadits bahwa makanan yang mengenyangkan satu orang

cukup dimakan dua orang, dan makanan yang mengenyangkan dua

orang cukup dimakan empat orang." Al Muhallab berkata, "Maksud
hadits-hadits ini adalah anjuran kepada kemuliaan dan merasa cukup

dengan yang ada. Hal ini bukan berarti pembatasan pada kadar yang

mencukupi. Maksudnya, saling menyantuni dan menjadi kepatutan

bagi dua orang unfuk memasukkan orang ketiga dalam makanan

mereka, dan begifu juga memasukkan orang keempat sesuai jumlah

orang yang hadir."

Dalam hadits Umar, yang dinukil Ibnu Majah disebutkan, '?ttb

# o\t'?t b brt 
'er.t,i 

#t 6 #)t ?w Ll1 ;ptr #- ytjt
iLhtt t:.:;ft (Makanan satu orang culary untuk dua orang, makanan

dua orang culatp untuk tiga orang dan empat orang, makanan empat

orang culatp untuk lima orang dan enam orang). Dalam hadits

Abdunatrman bin Abi Bakar tentang kisah tamu-tamu Abu Bakar,
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Nabi SAWbersabda, iui"t+is ni,p.b,'*fi f,iutt:* oG 7
elg \i nljrilt r;;,1 Qorangsiapa yang memiliki maleanan untuk

dua orang, makn hendaklah dia membawa orang ketiga, dan siapa

yang memiliki makanan empat orang, maka hendaklah dia membawa

orang kelima atau keenamy. Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits

Ibnu Umar terdapat keterangan yang menunjukkan tentang penyebab

hal itu. Pada bagian awal riwayat tersebut disebutkan, lj ti)r; rtlS

f), #. srjt it;t o$ ,i* (Makanlah bersama-sama dan jangan

berpisah-pisah, karena sesungguhnya makanan satu orang cukup

untuk dua orang). Disimpulkan, bahwa penyebab cukupnya makanan

itu adalah keberkahan makan bersama-sama. Semakin banyak jumlah

orang yang makan bersama, maka semakin bertambah pula

keberkahannya. Lalu At-Tirmidzi mengisyaratkan kepada hadits Ibnu
Amr, dan Al Bazzar dari hadits Samurah sama dengan hadits IJmar,

hanya saja pada bagian akhimya ditambahkan , *ridr.rF .i,' *j @an

tangan Allah di atas jama'ah).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dari hadits Abu Hurairah diambil
pelajaran tentang disukainya berkumpul untuk makan, dan hendaknya

seseorang tidak makan sendirian. Pada hadits ini juga terdapat isyarat
jika sikap saling menyantuni dilakukan, maka akan mendapat

keberkahan, termasuk semua yang hadir, Begitu pula tidak patut bagi

seseorang meremehkan apa yang dimiliki dan merasa terhalang untuk

memberikannya kepada orang lain, karena yang sedikit bisa saja

mencukupi dalam arti bisa saja meluruskan tulang punggung dan

menegakkan badan, bukan kenyang dalam arti yang sesungguhnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Diriwayatkan hadits yang sesuai

redaksi pada judul bab, tetapi tidak sesuai kriteria Imam Bukhari. Oleh

karena itu, dia pun menyimpulkan maknanya dari hadits di atas,

karena orang yang mungkin meninggalkan sepertiga mungkin juga

meninggalkan seperdua, karena kadarnya yang saling berdekatan."

Namun, hal itu ditanggapi oleh Al Mughlathai bahwa At-Tirmidzi
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meriwayatkan hadits itu dari jalur Abu Suffan, dari Jabir, dan ia
sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Akan tetapi tanggapan

Mughlathai ini tidak benar, karena meskipun Imam Bukhari

meriwayatkan dari Abu Sufyan, tetapi dia meriwayatkannya dengan

diiringi oleh Abu Shalih dari Jabir sebanyak tiga hadits, maka

sebenarnya tidak sesuai dengan kriterianya. Saya tidak tahu mengapa

dia mengkhususkan kutipan At-Tirmidzi, padahal Imam Muslim
meriwayatkannya dari jalur A'masy, dari Abu Sufyan juga.

Barangkali Ibnu Al Manayyar berpegang pada apa yang disebutkan

Ibnu Baththal bahwa Ibnu Wahab meriwayatkan hadits dengan redaksi

yang sesuai judul bab dari Ibnu Lahi'ah, dari ltbu Az-Zubair, dari

Jabir. Ibnu Lahi'ah sama sekali tidak masuk kriteria Imam Bukhari.

Namun, pernyataannya tertolak, karena Ibnu Baththal meringkas

penisbatan hadits. Jika tidak, maka sungguh Imam Muslim
meriwayatkan juga dari jalur Ibnu Juraij, dan dari jalur Sufyan Ats-

Tsauri, keduanya dari Abu Az-Ztbair, dari Jabir. Lalu dia menegaskan

melalui jalur Ibnu Juraij bahwa Ablu Az-Zttbair mendengar dari Jabir,

maka hadits iru shahih, tetapi tidak sesuai dengan kriteria Imam

Bukhari.

Sehubungan dengan bab ini disebutkan dari Ibnu Umar dan

Samurah sebagaimana terdahulu. Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud seperti dikutip Ath-Thabarani.

12. Orang Mukmin Makan dalam Satu Usus

-r./t . t+ c.
o-r3 ol 4-9

J-J J.

Sehubungan dengannya disebutkan Abu Hurairah dari Nabi

SAW.

*:*\,*dt,f
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5393. Dari Nafi', dia berkata: Biasanya Ibnu Umar tidak

makan hingga didatangkan satu orang miskin makan bersamanya,

maka aku memasukkan seorang laki-laki makan bersamanya, lalu

laki-laki itu makan banyak. Beliau berkata, "Wahai Nafi', jangan

masukkan orang ini kepadaku, sesungguhnya aku mendengar Nabi

SAW bersabda, 'Orang mulonin makan dalam sotu usus dan orang

kafir makan dalam tujuh usus'."

o1 :'sr-s * i" & )t J;'.'JG CiL \t'e, * it s
ci: ,srri * ,:elJllt J- ;gJr Ly'1 ,,; rs ,* e'Js't-'ol"rt

itsc c* , f ;.t'JLrj .:u( # cJt'U -l' :*|lG

^tb, &3 #\t * 4, r';^'it,r Fr
5394. Dari'Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda,

I

"Sesungguhnya orang mulonin makan dalam satu usus dan

sesungguhnya orang kafir -atau munafik aku tidak tahu mana di antara

keduanya yang dikatakan Ubaidullah- makan dalam tujuh usus. " Ibnu

Bukair berkata: Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW... sama sepertinya.
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.:ui # e FU;rE r'u1 ,sv *r *, it 'u it J*i,

,*r *i" & i' Ji;',lG

o\,* it 'i ib ,r;i ,i*., 9V I ok :Jts s_* ,r

, t /, ). , I z/

f;t', !L.dti tI'tt : Ju'

5395. Dari Amr, dia berkata: Biasanya Abu Nahik seorang

laki-laki yang banyak makan, maka Ibnu Umar berkata kepadanya,

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Orang kafir makan pada

tujuh usus '. " Dia berkata, "Tapi aku beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya-"

.:ai -# e,fV;r<t'j cr.>11 ,h e.!J' f'U
5396. Dari Abu Hurairah RA dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Orang muslim makan dalam satu usus dan orang knfir
maknn dalam tujuh usus-"

of ,;w fu ,)L ht .* "'d,U; Ti d))
.,(J't # e.fV;,<11 c;711 ,j,1

G "yu'fir

*f kU 065'&:tt d:$ )EikU t:t{ tLrLii;; Gi *

5397. Dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya seorang laki-laki
biasa makan sangat banyak, lalu dia masuk Islam. Setelah itu dia
makan sedikit. Hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau
bersabda" 'Sesungguhnya orang mulonin makan dalam satu usus dan

orang kafir makan dalam tujuh usus'."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang mulonin makan dalam sotu usus). Di dalam satu

dialek -tentang kata mi'an'- yang disebutkan di kitab Al Muhkam

diberi 'sukun' pada huruf 'ain' dan sesudahnya huruf 'ya', bentuk

jamaknya adalah arr!'M, maksudnya adalah usus.

Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Kata al mi'ah adalah

mudzakkar (enis laki-laki), dan aku tidak mendengar orang yang aku

percayai menyebutkannya dalam bentuk tnu'annats (jenis

perempuan), seperti mengatakan 'mi'ah waahidah', akan tetapi telah

disebutkan oleh merekayangtidak aku percayai seperti itu."

Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama di bab ini dari

Muhammad bin Basysyar, dari Abdushamad, dari Syu'bah, dari

Waqid bin Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Abdushshamad

yang dimaksud adalah Ibnu Abdul Warits. Dalam riwayat Abu

Nu'aim disebutkan dalam kitab Mustakhraj disertai nasabnya. Waqid

bin Muhammad adalah Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar.

t:E ,F'$ ,'6; FU y,qj *iti (Aku memasukkan seorang laki-

laki makan bersamanya, lalu dia makan banyok). Barangkali dia

adalah Abu Nahik yang disebutkan pada riwayat sesudahnya. Dalam

riwayat Muslim disebutkan, W ilJ" ,y.'{": y-*-',;.U- * Ut',P.A

fg >rft ,F't (Uof" Ibnu (Jmar meletakkan maknnan dihadapan

orang itu dan meletakknn makanannya di hadapannya, maka orang

itu makan banyak).

'Y 
ti #3i I (Jangan masukkan orang ini kepadalat). Lalu

beliau menyebutkan hadits seperti di atas, sehingga dipahami bahwa

Ibnu Umar menerapkan hadits itu sesuai makna zhahirnya. Barangkali
juga beliau tidak menyukai orang itu masuk kepadanya, karena beliau

melihat orang itu memiliki sifat seperti sifat orang kafir.

(Bab orang mulonin makan dalam satu usus dan disebutkan

hadits Abu Hurairah dari Nabi SArl/). Demikian perkataan ini
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tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhasi. Akan tetapi ia

tidak terdapat dalam riwayat Abu Al Waqd dari Ad-Dawudi dari As-
Sarakhsi. Dalam riwayat An-Nasafi digabungkan hadits sesudahnya

kepada bab "Makanan safu orang cukup untuk dua orang." Judul bab

ini disebutkan untuk hadits Ibnu Umar dengan jalur-jalurnya dan

hadits Abu Hurairah dengan kedua jalumya tanpa menyebutkan

riwayat mu'allaq Abu Hurairah. Versi ini lebih berdasar karena

pengulangan judul dengan lafazh yang sama tidak memiliki makna.

Demikian juga penyebutan hadits Abu Hurairah pada judul bab

kemudian penyebutannya kembali dalam bab dengan sanad yang

maushul dari dua sisi.

Imam Bukhari menyebutkan hadits kedua di bab ini dari

Muhammad bin Salam, dari Abdah, dari Ubaidillah bin Nafi', dari

Ibnu Umar. Abdah yang dimaksud adalah lbnu Sulaiman, sedangkan

Ubaidullah adalah Ibnu Umar Al Umari.

.irr '*b jU 4 $\i .)i ,et'jl \i - t$t btt (Dan

,"runffrhnya orang kafi, atau munafik, aku tidak tahu siapa di
antara keduanya yang dikatakan Ubaidullah). Keraguan ini berasal

dari Abdah. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Yahya Al
Qaththan, dari Ubaidillatr bin IJmar, dengan lafazh "orang kafir",
tanpa keraguan. Demikian juga diriwayatkan Amr bin Dinar
sebagaimana yang akan disebutkan pada bab ini. Begitu pula dalam

riwayat selain Ibnu Umar dari mereka yang meriwayatkan hadits dari

sahabat. Hanya saja dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits

Samurah disebutkan dengan kata 'munafik' sebagai pengganti

'kaftr'.

f. Ul Stil ltOnu Bukair berkata). Dia adalah Yahya bin

Abdullah bin Bukair. Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul

oleh Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj dari jalurnya. Lalu kami

menemukan dalam krtab Al Muwaththa' dari riwayatnya dari Malik
dengan redaksi, ,t,i y'." e Fl.l(rt: ,)zts ,1,; e F?biit (Orang
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muhnin makan dalam satu usus dan orang kafir makan dalam tujuh

usus). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, Malik dan

sejumlah orang mengabarkan padaku bahwa Nafi' menceritakan

kepada mereka, lalu dia menyebutkannya sesuai redaksi Imam

Muslim. oleh karena itu, tampaklah bahwa maksud Imam Bukhari

dengan perkataannya "sepertinya", yakni seperti pokok bahasan

hadits, bukan kekhususan keraguan yang terjadi pada riwayat

Ubaidillah bin Umar dari Nafi'.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ketiga dari Ali bin

Abdullah, dari sufyan, dari Amr. Adapun sufyan adalah Ibnu Uyainah

sedangkan Amr adalah Ibnu Dinar. Disebutkan penegasan bahwa dia

menceritakarulya kepada Sufyan dalam riwayat Al Humaidi dalam

musnadnyadan dari jalurnya Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj.

1";i ^)'r') 4 ii o€ 1,ltu Nahik adalah seorang yctng banyak

rnakan).Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, *f U1 q'j3 fi'E
f#l 'r€i yU k f( b ,y; (Dikatakan kepada lbnu (Jmar,

sesungguhnya Abu Nahik adalah seorang laki-laki dari penduduk

Makkah makan maknnan yang banyak).

,.r\i :iu, b:f sG i,)tit (Dia berknta: Aku beriman kepada

Altah dan Rasul-Nya). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, 
'Jrii

LI *! 6'1i St Silr (LakiJaki itu berkata: Aku beriman kepada

Allah...). Atas dasar ini, maka para ulama sepakat untuk memahami

hadits dengan selain makna zhahirnya sebagaimana yang akan

disebutkan.

)"ti ,;,r.J ili:".ir $N- 1S"o'ong muslim makan d'alam satu

usus). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lain dari Abu Hurairah

disebutkan , )"1) ,lr, ,f.',Jfr'U:fit (Orang mulonin minum dalam satu

usus).

I
tI
$:

lf

T
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Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Abu Hurairah

melalui jalur lain dari Ismail, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al
A'raj. Abu Hazim yang dimaksud adalah Salman Al Asy.1'a'i. Dia
bukan Salamah bin Dinar, seorang ahli zuhud, karena Salamah lebih
muda daripada Al Asyja'i dan tidak bertemu dengan Abu Hurairah.

*,6 u:i; J€l yt-lts ea'tsl 6"rurggt hnya seseorang biasa

makan makanan yang banyak, lalu masuk Islam). Disebutkan dalam

riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, ):tr'St:''; ot

G'?i jqb qiti"4;;r?'iV6?s *:".*'ir:z{:*'i" &
W* +4 r?'i',i6'&'i'&i rt i 9g y ab af ,;, c';i i
t4:,;r" t "fu, f 

(Rasulultah SAW pernah didatangi seorang tamu

yang masih kafir. Beliau SAW memerintahkan didatangkan seekor

kambing, lalu diperah. Dia pun minum air susunya. Kemudian

didatangknn knmbing lain, kemudian didatangkan kambing lain,

hingga dia minum air susu dari tujuh ekor kambing. Pagi harinya dia
masuk Islam, lalu diperintahkan didatangkan seekor kambing dan dia
minum air susunya. Kemudian didatangkan knmbing lainnya namun

dia tidak mampu menghabiskan air susunya). Laki-laki yang

dimaksud ini mungkin saja adalah Jahjah Al Ghifari. Ibnu Abi
Syaibah, Abu Ya'la, Bazzar, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Jahjah, bahwa dia datang bersama sekelompok kaumnya ingin masuk

Islam, mereka hadir bersama Rasulullah saat maghrib, ketika beliau

SAW memberi salam maka beliau bersabda, * * ,Y: F '*4,

(Hendaklah setiap orang laki-laki memegang tangan orang di
sampingnya). Maka tidak tersisa selain aku. Adapun aku seorang laki-
laki yang gemuk tinggr dan tidak ada orang yang sepadan denganku.

Rasulullah SAW membawaku ke rumahnya dan memerah susu seekor

kambing untukku. Aku menghabiskan air susunya. Kemudian diperah

untukku seekor yang lain. Hingga diperah tujuh ekor kambing

untukku dan aku menghabiskannya. Setelah itu didatangkan kepadaku

makanan dalam periuk dan aku menghabiskannya. Ummu Aiman
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berkata, Allah membuat lapar siapa yang membuat lapar Rasulullah.

Beliau bersabda, 1' .J, uit:, ,i:l J!;i 1fr1 ii u- U (Diam wahai

(Jmmu Aiman, dia memakan rezekinya dan rezeki kita ada pada

Allah)." Ketika malam hari yang kedua dan kami shalat maghrib,

dilakukan apa yang dilakukan pada malam sebelumnya, lalu diperah

seekor kambing dan aku pun merasa puas dan kenyang. Ummu Aiman

berkata: Bukankah ini tamu kita (semalam)? Dia berkata, * e'yi Ut,

:61 f.a e ,gU j(Klr ,,t"1 # e u.t'#',yit ,",y'l $: tr,t yt:
yt) e e y\ biiti gesungguhnya pada malam ini dia makan

dalam satu usus dan dia mulcrnin, sementara sebelum itu dia makan

dalam tujuh usus, orang kafir makan dalam tujuh usus dan orang

mubnin maknn dalam satu usus). " Pada semua sanadnya terdapat

Musa bin Ubaidah, seorang periwayat yang lemah.

Ath-rhabaranl meriwayutkT 1:t??, yiid rv\g 
bagus dari

Abdullah bin Amr, dia berkata, ,JVs q *i *b 
^r 

,k 4t JtiE
t; 'i',lut ,'f..:'*s *o \, {* '$t'i;r: y4: a;rh;;)r ', ,Ytt ,F"rlii
d* Ut {',tut ,'aii \41 a;* 9q & 'i '4iija .o6p i i,Sts teri,l"r

e it lh # ;&0 .'€,j6 ril5'oi or;f u.i s-u',F,'#i *v?nt

s.1 u-ug ,Jut ,6 "d'f,tri,.t-tr'aa ti *'e.:*1 W ,:o:):ra'*') *v ht

u A, :vai * u o,e i1 Uii,ltt .A:j'rt) #'&. qlr: :)ti :orif

Vti ,fry lf ij"t' (Pernah tujuh orang taki-laki datang kepada nabi

SAW, maka setiap seorang daripada sahabatnya mengambil seorang

laki-laki, dan Nabi SAW mengambil satu orang. Beliau bertanya

kepadanya, Siapa namamu? " Orang itu berkata, Abu Ghazwan. Dia

berknta: Maka diperah untulotya tuiuh ekor kambing. Dia berknta,

"Maka diperah untuhrya tujuh ekor kambing dan dia minum semua

susunya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Maukalt engkau wahai

Abu Ghazwan masuk Islam? " Dia berkata, "Baiklah." Dia pun masuk

Islam. Rasulullah SAW mengusap dadanya. Ketika pagi hari diperah
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untu@a seekor kambing dan dia tidak bisa menghabiskan air
susunya. Beliau SAW bertanya, "Ada apa dengan engknu wahai Abu
Ghazwan?" Dia berkata, "Demi yang mengutusmu sebagai Nabi,

sungguh aku sudah kenyang." Beliau bersabda, "sesungguhnya

kemarin engkau memiliki tujuh usus dan tidak ada bagimu hari ini
kecuali satu usus"). Jalur ini lebih kuat daripada jalur Jahjah, namun

kemungkinan itu adalah nama panggilannya.

Akan tetapi pandangan yang mengatakan kejadian seperti ini
bukan hanya satu kali didukung riwayat Ahmad dari hadits Abu

Bashrah Al Ghifari, dia berkata , ,Y o?A A Pt *p h' 
'V Ct *1

, , i. t o1" i t o ,a

d.'. - t-lL:i 'e*i Ai ,6..;ri ,$t W;"ttt :{iJ'* d,|+i ,'&i oi

tit 
',F 'qsl 16 U-:j ii :Lji t(ij1t ,,Sus ,*)j r44 

'>;r:.c llku
datang kepada Nabi SAW ketika aku hijrah sebelum aku masuk Islam,

maka beliau memerah untukku seekor knmbing kecil yang biasa
diperah untuk keluarganya, lalu aku meminumnya. Ketika pagi hari
aku masuk Islam, lalu diperah untukku dan alu meminumnya, lalu aku
pun merasa kenyang. Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah

kenyang?" Aku berkata, "Aku sudah kenyang dan belum pernah aku
kenyang seperti ini sebelumnya). Riwayat ini menafsirkan apa yang

tidak disebutkan secara jelas pada hadits bab di atas meskipun
rnaknanya sama. Akan tetapi dalam kisahnya tidak disebutkan jumlah
secara khusus.

Imam Ahmad, Abu Muslim Al Kuji, Qasim bin Tsabit dalam
kitab Dala'il, dan Al Baghawi dalam kitab Ash-Shahabah

meriwayatkan dari Muhammad bin Ma'an bin Nadhlah Al Ghifari,
Kakekku (yaitu Nadhlah bin Amr) menceritakan kepadaku, dia

berkata, P iri:,'6 *', * Xu' ..}; lt J?:irfli ,;, d.*...J Ujf
;l"li, f;te r$.rhil I il.!t J*: I ,|.>ui 6/rJ t4A'c;el zlb A:iri

(Aku datang bersama unta milikku hingga sampai kepada Rasulullah
SAW. Aku masuk Islam, kemudian aku mengambil wadah untuk
memerah susu kemudian meminumnya. Aku berkata, "Wahai
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Rasulullah, sungguh tadinya aku meminumnya berulang kali namun

atat tidak pernah merasa kenyang"),Dalam redaksi lain, ir(t *i irl

,&1 6, ,e;,{)t $ungguh aku biasa meminum tujuh kali namun tidak

merasa kenyang). Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Riwayat ini
juga tidak patut dijadikan penafsiran bagi apa yang tidak disebutkan

secarajelas pada hadits bab di atas, karena redaksi keduanya berbeda.

Dalam perkataan An-Nawawi -mengikuti Iyadh- disebutkan

bahwa orang yang dimaksud pada hadits bab di atas adalah Nadhrah

bin Nadhrah Al Ghifari. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab ls-
Sirah dari hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal

bahwa ketika dia ditawan kemudian masuk Islam, dia mengalami

kisah yang mirip dengan kisah Jahjah, maka mungkin riwayat ini

dijadikan penafsir hadits di atas, dan inilah yang dijadikan Al Maziri

sebagai pembukaan perkataarurya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang makna hadits. Dikatakan

yang dimaksud bukan makna zhahirnya. Akan tetapi ia adalah

perumpamaan orang mukmin dalam sikap zuhudnya terhadap dunia,

dan ketamakan orang kafir terhadap dunia. Karena orang mukmin

sedikit mengambil kepentingan dunia, maka dia makan dalam satu

usus. Adapun orang kafir karena ambisi dan keinginan mendapatkan

yang banyak, maka dia makan dalam tujuh usus. Maksudnya, bukan

usus atau makan dalam arti yang sebenamya, tetapi yang dimaksud

adalah sedikit dan memperbanyak keduniaan. Seakan-akan Nabi

mengumpamakan perbuatan mengumpulkan dunia dengan'makan',

dan sebab-sebabnya dengan 'usus'.

Sebagian berkata, "Maknanya, orang mukmin makan yang

halal dan orang kafir makan yang haram, sementara dalam kenyataan

yang halal lebih sedikit daripada yang haram." Demikian dinukil Ibnu

At-Tin. Sementara Ath-Thahawi menukil pandangan yang sama

dengan pandangan sebelumnya dari Abu Ja'far bin Abi Imran. Dia

berkata, "sebagian orang memahami hadits ini dengan arti sikap

i

i
I
I

I
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tamak/rakus terhadap dunia. Seperti dikatakan, 'Fulan memakan

dunia' yalari; sangat berarnbisi dan tamak terhadapnya. Maka makna

'orang mukmin makan dalam safu usus' artinya bersikap zuhud dan

mengambil sedikit. Lalu makna 'orang kafir makan dalam tujuh'

artinya sangat berambisi dan ingin banyak mengambilnya."

Sebagian lagi berkata, "Maksudnya, motivasi bagi orang

mukmin agar makan sedikit setelah dia mengetahui bahwa makan

banyak merupakan sifat orang kafir, karena jiwa orang mukmin jauh

daripada menyerupai sifat orang kafir. Adapun yang menunjukkan

bahwa makan banyak termasuk sifat orang kafir adalah firman Allah

dalam surah Muhammad l47l: ayat 12, tts o:y'fJ {tlU" t:-{ i"rlt:

iClr fU (Dan orang-orang kafir bersenang-senang [di dunia] dan

maknn seperti makannya binatang).

Sebagian lagi berkata, "Bahkan hadits itu dipahami sesuai

ztratrirnya''. Kemudian mereka berselisih dalam hal itu hingga

melahirkan beberapa pendapat :

Pertama; ia disebutkan berkenaan dengan safu orang secara

khusus. Huruf 'lam' pada kata 'al mulcmin' dan 'al kofir' adalah

'ahdiyah' (menujukkan sesuatu yang sudatr diketahui pendengar)

bukanjinsiyah Qerus). Ini ya.rg ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr. Dia

berkata, "Tidak ada alasan mematraminya untuk semua orang, karena

kenyataan bertolak belakang dengannya. Berapa banyak orang kafir

makan lebih sedikit daripada orang muknin dan sebaliknya. Berapa

banyak pula orang kafir masuk Islam namun tidak berubah kadar

makanannya." Dia berkata lagi, "Hadits Abu Hurairah menunjukkan

bahwa hal itu disebutkan berhubungan dengan seseorang secara

t*rusus oleh karena itu Imam Malik mengiringinya dengan hadits yang

mutlalg demikian juga Imam Bukhari. Seakan-akan beliau SAW

mengatakan, "Jika orang ini kafir, maka dia makan dalam tujuh usus,

ketika masuk Islam maka dia mendapat keberkahan pada dirinya

sehingga cukup bagtnya satu bagran dari tujuh bagian yang
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mencukupinya waktu masih kafir." Pernyataan seperti ini sebelumnya

telah dikemukakan Ath-Thahawi dalam kitab Musykilul Atsar. Dia
berkata, "Dikatakan, hadits ini berkenaan dengan seorang kafir secara

khusus dan dialah yang minum susu perahan dari tujuh kambing." Dia

melanjutkan, "Tidak ada bagi kami cara pemahaman terhadap hadits

ini kecuali seperti itu." Pernyataan serupa telah dikatakan Abu

Ubaidah sebelum Ath-Thahawi. Namun, pandangan ini ditanggapi

bahwa Ibnu Umar sebagai periwayat hadits itu memahaminya secara

umum. Oleh karena itu, dia melarang orang yang dia lihat banyak

makan untuk masuk kepadanya dan berhujjah dengan hadits ini.

Kemudian bagaimana mungkin dipahami untuk satu orang secara

khusus sementara sudah dipaparkan terdahulu bahwa kejadian ini

terulang beberapa kali, lalu hadits tersebut disebutkan diakhir setiap

peristiwa yang sama.

Kedua, hadits disebutkan dalam konteks yang umum, tetapi

penyebutan jumlah bukanlah menjadi maksud sebenarnya. Mereka

berkata, "Penyebutan angka tujuh secara khusus untuk mubalaghah

(penekanan) dalam mengungkapkan jumlah yang banyak, seperti pada

firman Allah surah Luqmaan ayat 27 , f|'"^;b y*. ,y ila ;if1 lOan

lautan [menjadi tinta], ditambahkan kepadanya tujuh lautan fiagiJ).
Maka makna hadits itu adalah; Termasuk perihal orang mukmin

adalah makan sedikit, karena sibuk beribadah dan mengetahui bahwa

maksud makan adalah menghilangkan lapar, menegakkan tulang

punggung, dan rnembantu pelaksanaan ibadah sebagaimana

disebutkan dalam syariat. Begitu pula orang mukmin takut jika
makanan yang lebih dari seharusnya akan dihisab otreh Allah.

Sedangkan orang kafir tidak seperti itu. Dia tidak peduli dengan

rnaksud syariat. Bahkan dia mengikuti harva nafsunya tanpa ada rasa

takut terhadap perkara-perkara yang haratn. Oleh karena itu,

makannya orang mukmin -berdasarkan apa yang telah disebutkan- jika

dibandingkan makan orang kafir seakan-akan berbanding tujuh. Hal

ini tidak harus berlaku pada setiap orang mukmin dan kafir.

Terkadang seorang mukmin ada yang makan banyak, baik karena
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kebiasaan atau karena faktor lain. Adapun orimg kafir ada yang makan
sedikit, mungkin karena menjaga kesehatan menurut pandangan para

dokter, mungkin juga untuk melatih jiwa menurut pandangan para

rahib, atau karena sebab lain seperti le,mahnya usus." Ath-Thaibi
berkata, "Kesimpulannya, termasuk unsan orirng mukmin adalah

bersungguh-sungguh bersikap zuhud dan merasa cukup dengan yang

sedikit, berbeda dengan orang kafir. Apabila didapatkan orang
mukmin atau orang kafir pada selain sifat ini, maka itu tidak
mempengaruhi hadits. Hal ini serupa dengan firman Allah surah An-
Nuur ayat 3, ,?-# )i t\$t''i{v-f grlr eakiJaki yang berzina tidak

menikahi kecuali perempuan yang beruina atau perempuan yang
musyrik). Namun kenyataannya ada laki-laki pezina menikahi wanita
merdeka dan perempuan pezina dinikatri laki-laki merdeka.

Ketiga, maksud 'mukmin' pada hadits ini adalah yang
sempurna keimanannya, karena orang yang telah bagus keislamannya
dan telah sempurna keimanannya maka pikirannya akan disibukkan
oleh keadaannya sesudah mati serta kehidupan sesudahnya, maka rasa

takutnya yang sangat, dan banyaknya berpikir, serta rasa ibah terhadap

dirinya, mencegahnya untuk memuaskan nafsunya, seperti disebutkan

dalam hadits Abu Umamah --{inisbatkan kepada Nabi-, ek'f U

^:ll 
tt: '^{b 'f tk # Uj ,'rlib'Si lBororgriapa yang banyak

berpikir maka makannya akan sedikit, dan barangsiapa yang sedikit
berpikir maka makannya akan banyak dan hatinya menjadi keras).

Hal ini juga disinyalir oleh hadits Abu Said yang shahih, jU,i' r.ri ,lt

!!-'tt ,Ft- els on f )t;,y,|:iri'o;i ,?gai:jtlls"rrnssannyo

harta ini manis dan hijau, barangsiapa yang mengambilnya dengan

ketamakan jiwa maka seperti orang yang memalan dan tidak pernah
kenyang). Hal ini menunjukkan yang dimaksud 'mukmin' adalah yang

sedikit makannya. Sedangkan diantara sikap orang kafir adalah rakus
makan seperti makannya binatang. Dia makan tidak hanya untuk
kemashlahatan badannya. Pandangan ini dibantatr oleh Al Khaththabi
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seraya berkata, "Telah disebutkan dari sejumlah orang salaf bahwa

mereka banyak makan, namun hal itu tidak megurangi keimanan

mereka."

Keempat, maksudnya orang mukmin menyebut Allah ketika

makan dan minum, sehingga syetan tidak ikut makan, maka cukup

dengan makanan yang sedikit, sedangkan orang kafir tidak menyebut

nama Allah sehingga syetanpun ikut makan bersamanya sebagaimana

sudah dipaparkan terdahulu. Dalam Shahih Muslim disebutkan pada

;;;t,; ;;A', )ib J6t 1' ?' f * p li1 ir;i'rr 
'Jr-" i'!:1J' i'l

(Sesungguhnya syetan menganggap halal makanan jika tidak disebut

nama Allah).

Kelima, orang mukmin sedikit keinginannya untuk makan,

maka makanannya menjadi berkah sehingga dia merasa kenyang

dengan yang sedikit. Adapun orang kafir, dia rakus terhadap makanan

seperti hewan ternak sehingga makanan yang sedikit tidak

mengenyangkannya. Hal ini mungkin dipadukan kepada yang

sebelumnya dan dijadikan sebagai satu jawaban.

Keenam, An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih bahwa

yang dimaksud adalah; sebagian orang mukmin makan dalam satu

usus dan kebanyakan orang kafir makan dalam tujuh usus, dan tidak

menjadi kemestian bahwa setiap salah satu daripada tujuh itu sama

seperti satu usus orang mukmin. Hal yang menunjukkan perbedaan

usus adalah apa yang disebutkan Iyadh dari sebagian ahli bedah

bahwa usus manusia ada tujuh, yakni; ma'idah (lambung), kemudian

tiga usus sesudahnya bersambungan dengannya, yakni duodenum,

jejunum, dan illeom (ketiganya termasuk usus halus). Adapun yang

tiga berikutnya adalah; cecum, colon, dan rectum (semuanya termasuk

usus besar). Maknanya; oleh karena orang kafir makan dengan segala

nafsunya, maka tidak mengenyangkannya kecuali apa yang memenuhi

ketujuh ususnya. Sedangkan orang mukmin sudah kenyang apabila

telah memenuhi satu usus."
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Ketujuh, An-Nawawi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud

tujuh usus pada orang kafir adalah sifat-sifat; rakus, panjang angan-

ffigffi, tamak, perangai buruk, dengki, dan suka gemuk. Sedangkan

yang satu pada orang mukmin adalah menutupi kebutuhan asasinya."

Kedelapan, Al Qurthubi berkata, "Syahwat terhadap makanan

ada tujuh; syahwat tabiat, syahwat nafsu, syahwat mata, syahwat

mulut, syahwat telinga, syahwat hidung, serta syahwat lapar. Syahwat

lapar merupakan sesuatu yang dharuri (asasi) yang karenanya seorang

mukmin makan. Adapun orang kafir, maka ia makan untuk memenuhi

seluruhnya." Kemudian saya melihat asal dari apa yang dia sebutkan

pada perkataan Al Qadhi Abi Bakar bin Al Arabi secara ringkas,

yaitu; tujuh usus merupakan kinayah (kiasan) daripada panca indra
yang lima, ditambah syahwat dan kebutuhan. Para ulama berkata,

"Disimpulkan dari hadits tentang anjuran untuk mempersedikit

daripada dunia dan anjuran zuhud serta merasa cukup dengan apa

yang didapatkan." Dahulu, orang-orang cerdik pandai di masa
jahiliyyah dan Islam memuji perbuatan makan sedikit dan mencela

makan banyak:

Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan, ada 3 tingkatan manusia

dalam hal makan; yaitu kelompok yang makan makanan yang

dibutuhkan, dan yang tidak dibutuhkan dan ini perbuatan orang-orang

bodoh. Kelompok yang makan ketika lapar sekedar apa yang dapat

menghilangkan rasa lapar saja. Kelompok yang memperlapar dirinya

dengan maksud untuk menahan syahwatnya, dan jika mereka makan

mereka akan makan apa yang dapat meluruskan tulang belakang."

Pernyataan ini benar, tetapi tidak menyinggung dimana posisi hadits

di atas. Hanya saja ia sesuai dengan tingkatan yang kedua.
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ht* kr Jy., ;.u,j*-'"e

13. Makan dengan Posisi Bersandar

ti'e f\t/ &,r
t5.1jn ! Jt,*', *

5398. Dari Ali bin A1 Aqmar, aku mendengar Abu Juhaifah

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku tidak makan

dengan posisi bersandar. "

* i,iv'^i?,, sri * f\t/ ,* *
.511 *t'F \ :ilr-, yS. Jd &t

oi, t, f. ) Gt. zc
* alt;tc @t E

53g9.Dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu lufruifufr dia berkata,

aku berada di sisi Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepada seorang

laki-laki yang ada di sisinya" *Alil tidak makan, sedang alat

bersandar."

Keteransan Hadits:

(Bab malun dengan posisi bersandar). Maksudnya, apa

hukumnya. Imam Bukhari tidak menegaskan hukumnya, karena

belum ada larangan yang tegas.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Abu Nu'aim, dari Mis'ar, dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu Juhaifah.

Pada sanod ini Imam Bukhari meriwayatkan, "Mis'ar menceritakan

kepada kami." Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu

Nu'aim, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami."

Maka Abu Nu'aim menerima riwayat ini dari dua orang syaikh.

t''t, ,u.'* ,y@*i Ali bin Al Aqmar). Dia adalah Ali bin Al

Aqmar, yakni Ibnu Amr bin Al Harits bin Mu'awiyah Al Hamadani
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Al Wadi'i Al Kufi, seorang periwayat tsiqah (terpercaya) menurut

semuanya. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini.
L'... t -.it .ii?+ 6.i'c-i,.; (Alat mendengar Abu Juhaifah). Dalam riwayat

Sufyan dari Ali bin Al Aqmar disebutkan, "Dari Aun bin Abi

Juhaifah." Hal ini menjelaskan bahwa riwayat Ruqayyah terhadap

hadits ini dari Ali bin Al Aqmar, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari

bapaknya, termasuk tambahan pada riwayat yang bersambung sanad-

nya, dikarenakan penegasan Ali bin Al Aqmar dalam riwayat Mis'ar

bahwa dia mendengarnya dari Abu Juhaifah tanpa perantara. Mungkin
juga pertama kali dia mendengarnya dari Aun dan dari bapaknya,

kemudian dia bertemu bapaknya, atau dia mendengarnya dari Abu

Juhaifah dan dia pun mengeceknya kepada Aun.

*t S 1 $t {sesungguhnya aku tidak makan dengan posisi

bersandar). Pada jalur sesudahnya disebutkan latar belakang hadits ini

secara ringkas. Adapun lafazlnya, "1# sii J5T I i,.ry h} 
'Jrii

(Beliau berkata kepada salah seorang laki-laki yang ada di sisinya,

"Aku tidak makan sedangkan alat bersandar"). Al Karmani berkata,

"Lafazh kedua lebih mendalam daripada yang pertama dalam hal

penetapan, sedangkan dalam hal penafian, maka yang pertama lebih

mendalam."

Adapun latar belakang hadits ini adalah kisah seorang Arab

Badui yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Busr yang dikutip

Ibnu Majah dan Ath-Thabarani dengan sanad yang hasan. UGf Jt!

t-lir e9 6 :g.rpi'ietit ,y'U W', Ab w'aa p: *v\t & d
,:X ,j8 ,#"'{t 6"f tt? *p &r irr i66 (Dia berkata, "Aku

menghadiahkan seekor kambing kepada Nabi SAW, maka dia pun

berlutut di atas kedua lututnya dan maknn, maka orang Arab Badui

itu berkata kepadanya, 'Ada apa dengan cara duduk ini?' Beliau
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bersabda, 'sesungguhnya Allah menjadikanku hamba yang mulia dan

tidak menjadikanku orang yang angkuh dan penentang'").

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Nabi melakukan hal itu

untuk menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah swT."

Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ayub dai Az-Zuhi, ;i :'SA

* t* t*'oi'&.'!:H usr'ot ,'Jut # y,Ui "d)3 pr * i,r j; ,'tr
,:t:t',t. ,Jut ,€ti oi *1o'jit' ,:i ',J;ij,,,J,i€ 'e"f 

Ji p ,,1,3 ,t q'tt
tt*:f Fi ,1i 

'j6 .V Qr" berkata, "Datang kepada Nabi SAW

malaikat yang belum pernah mendatangi beliau sebelumnya. Malaikat

itu berkata, 'sesungguhnya Tuhanmu memberi pilihan kepadamu

antara engkau menjadi hamba seftaligus nabi atau raja sekaligus

nabi'." Beliau berkata, "Beliau melihat kepada Jibril seakan-akan

meminta pendapatnya, maka Jibril mengisyaratkan kepadanya,

'Hendaklah engkau tawadhu'. Beliau berkata, 'Bahknn hamba dan

nabi'." Beliau berkata, "Maka beliau tidak pernah makan dengan

posisi bersandar"). Hadits ini mursal atau mu'dhal. An-Nasa'i

meriwayatkallnya dengan sanad yarrg maushul dur Az-Znbaidi, dari

Az-Zvhi, dari Muhammad bin Abdullah bin Abbas, dia berkata,

"Ibnu Abbas biasa menceritakan..." lalu disebutkan sama seperti itu.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al

Ash dia berkata, A Lr:l yl"*i *r ir' & U' ,il) 6 Q'tabi sAW

tidak pernah sama sekali terlihat makan dengan posisi bersandar).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata , At:yi U'

i?;-!* ;t;iirr ,i6i 'LJ j;:, rl{€-';-t *p i' pqiaoruu

nabi SAW makan dengan posisi bersandar kecuali satu kali, kemudian

beliau segera mengubah posisinya seraya mengucapkan, "Ya Allah

sesungguhnya aht hamba-Mu dan rasul-Mu'). Hadits ini juga mursal.

Mungkin dipadukan bahwa kejadian dalam atsar M,uijahid tidak

sempat dilihat oleh Abdullah bin Amr. Ibnu Syahin meriwayatkan

dalam kitabnya An-Nasikh dari riwayat mursal Atha' bin Yasar, lf
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6W ;5:f -Fu *t {r b' * ',;, o?, ,!-f (sesungguhnya Jibrit

melihat nabi makan dengan posisi bersandar, maka dia
melarangnya). Dari hadits Anas, &-f eV 6 pi * ht ;'l ;l ot

at|l $ t'511 Fi i ,4X f\, f gesungsuhnya nabi SAW ketitra

dilarang oleh Jibril makan dengan posisi bersandar maka beliau tidak
pernah malran dengan posisi bersandar sesudah itu).

Kemudian terjadi perbedaan tentang sifat duduk dengan posisi

bersandar. Dikatakan, "Ia adalah posisi duduk yang sempuma

sehingga dapat makan dengan nyaman, bagaimana pun sifatnya."
Sebagian berkatq "Ia adalah posisi duduk miring ke salah satu sisi

badannya." Sebagian lagi berkata, "Duduk bertopang dengan tangan

kiri di lantai." Al Khaththabi berkata, "Orang-orang awam mengira

bahwa duduk dengan posisi bersandar adalah makan dengan posisi

lebih berat kepada salah satu sisi badan. Namun, sesungguhnya tidak
demikian. Bahkan ia adalah bertopang ke alas yang ada di bawah."
Dia berkata, "Makna hadits, aku tidak duduk dengan bertopang

kepada alas yang ada di bawahku ketika makan, sebagaimana

perbuatan orang yang banyak makan, sebab aku tidak makan kecuali

beberapa suap. Oleh karena itu aku duduk dengan posisi tidak
bersandar."

Dalam hadits Anas dikatakan, $: r* yi *i * ht db '^fi

$ {S"trnSSuhnya Nabi SAW makan larma dalam posisi muq'in).

Dalam riwayat lain, "jEii'$j @osisi muhtafiz). Maksudnya, duduk di

atas kedua pantatnya tanpa benar-benar memposisikannya dengan

sempnrna. Ibnu Adi meriwayatkan dengan sanadyangdha'rf, Ut ?i

f\, + a$t er6- ,p h:j,'S-'oi '*t *v ht uy ltroti s.dw

mencegah seseorang bertopang dengan tangannya yang kiri kettka

maknn). Malik berkata, "Ini adalatr jenis daripada bersandar." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, pada yang demikian terdapat isyarat dari Malik
tentang tidak disukainya semua sifat makan yang masuk kategori
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bersandar dan tidak khusus dengan satu sifat saja. Ibnu Al Jauzi

menegaskan tentang tafsir duduk dengan posisi tidak bersandar bahwa

ia adaiah miring kepada salah satu sisi badan. Dia tidak menanggapi

pengingkaran Al Khaththabi dalam hal itu.

Ibnu Al Atsir meriwayatkan dalam kitab An-Nthayah bahwa

siapa yang menafsirkan 'posisi bersandar' dengan arti posisi duduk

yang condong kepada salah satu sisi badan, berarti dia

menakwilkannya menurut pandangan ilmu kesehatan, karena makan

dengan posisi seperti ini menyebabkan makanan tidak turun pada

jalurnya dengan mudah, tidak nyaman, dan bahkan terkadang bisa

membuat sakit.

Kemudian para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum

makan dengan posisi bersandar. Ibnu Al Qash mengklaim bahwa yang

demikian termasuk kekhususan Nabi SAW. Namun hal ini disanggah

oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Bisa saja tidak disukai juga bagi

selainnya, karena ia termasuk perbuatan orang-orang yang

rnengagungkan dirinya. Asalnya dari perbuatan rala-raja Ajam (non-

Arab)." Dia berkata pula, "Apabila seseorang memiliki halangan yang

tidak memungkinkan makan kecuali dengan posisi bersandar, maka ia

tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai." Kemudian dia

mengutip dari sekelompok ulama salaf bahwa mereka makan seperti

itu. Namun menurutnya, mereka melakukan hal itu pada kondisi

darurat. Namun anggapan ini perlu ditinjau kembali.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Khalid bin

Al Walid, Abu Ubaidah As-Salmani, Muhammad bin Sirin, Atha' bin

Yasar, dan Az-Zuhi tentang bolehnya duduk dengan posisi bersandar

ketika makan. Namun, bila hukumnya makruh, maka yang disukai

pada sifat duduk untuk makan adalah dengan berlutut di atas kedua

lutut dan tumit kedua kaki, atau menegakkan kaki kanan dan duduk di

atas kaki kiri. Al Ghazali mengecualikan makan sayuran.

Selanjutnya, terjadi perbedaan tentang sebab tidak disukainya

makan dengan posisi bersandar. Pandangan paling kuat yang
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disebutkan adalah apa yang diriwaya&an Ibnu Abi Syaibah dari jalur

Ibratrim An-Nalirha'i, dia berkata "Mereka tidak menyukai makan

dengan posisi bersandar, kare,na takut perutnya menjadi besar."

Kepada makna ini pula dipahami riwayat-riwayat lain dalam masalah

ini, dan inilah yang menjadi pegangan. Alasan tidak disukainya hal itu

cukup jelas. Demikian juga apa yang diisyaratkan kepadanya oleh

Ibnu Al Atsir dari sisi ilmu kesehatan.

14. Syiwaa' @agrng panggang), dan Firman Allah' "Dia (Ihrahim)

Menyuguhkan Daging Anak Konbing yang Haniidt" (Qs. Huud

[11]: 69) Maksudnya, Dipanggang.

\, .u at ,Sr.ri 14;',fu .iai €LG ,d'r ,f\ur\k'l
.rF ?qw it,f Wy,ie .p" *' *

5400. Dai Az-Zthri, dari Abu Umamah bin Sahal, dari Ibnu

Abbas, dari Khalid bin Al Wali{ dia berkata, "Dihidangkan kepada

Nabi SAW daging dhabb yang dipanggang, maka beliau mengulurkan

tangannya untuk makan. Dikatakan kepadanya 'Ia adalatr dagtng

dhabb', maka beliau menahan tangannya. Khalid berkata, 'Apakah ia

haram?' Beliau menjawab, 'Tidah akan tetapi ia tidak ada di negeri

kaumku, makn aht mendapati dirifu tidak selera'." Khalid

memakarurya dan Rasulullah SAW melihat kepadanya. Malik berkata

dari Ibnu Syihab, "Dhabb yang dipanggang."
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Keterangan Hadits:

(Bab asy-syiwaa'. Dan firman Allah, "Dia menyuguhkan

daging anak kambing yang dipanggang'). Demikian terdapat pada

catatan sumber dan ini merupakan kekeliruan' Adapun tilawah

(bacaan) yang benar adalah 'an jaa'c' seperti akan disebutkan.

€F @ipanggang). Demikianlah dalam riwayat As-Sarakhsi.

Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, 'al masywii', dan ia

merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah

pada surah Huud ayat 61, * PrrV';;1U fi, (Maka tidak berapa

lama dia menyuguhknn daging anak knmbing yang dipanggand. Ath-

Thabari meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dari Sufyan Ats-

Tsauri sama sepertinya. Sementara dari Ibnu Abbas dinukil penafsiran

yang lebih khusus lagi. Dia berkata, "Kata haniidz bermakna nadhiij

{matang)." Kemudian dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid

disebutkan, "Kata haniidz artinya yang dipanggarlgdan matang." Lalu

dinukil melalui sejumlah jalur dari Qatadah, Adh-Dhahak, dan Ibnu

trshak sama sepertinya. Dari As-Sudi, dia berkata, "Al haniidz adalah

yang dipanggang pada batu-batu yang panas." Pemyataan serupa

dinukil pula dari Mujahid dan Adh-Dhahak. Penafsiran ini lebih

khusus dari sisi lain. Ini pula yang ditegaskan Al Khalil (salah seorang

pakar bahasa). Dari jalur Syamr bin 'Athiyyah, dia berkata, "Al

Haniidz adalatr yang airnya menetes sesudah dipanggang." Ini lebih

khusus lagi dari sisi lain.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah

Khalid bin Al Walid yang makan daging 'dhabb'. Akan datang

penjelasannya pada pembahasan tentang binatang Buruan dan

Sembelihan. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa penetapan hukum

dari hadits ini untuk mendukung judul bab sangatlah jelas, dimana

beliau SAW mengulurkan tangan untuk makan, kemudian beliau tidak

menahan tangannya kecuali karena makanan itu adalah 'dhabb',

sekiranya selain 'dhabb' niscaya beliau memakannya. Pemyataan

674 - FATEITL BAARr



pada akhir hadits, "Malik berkata dari Ibnu Syihab, 'Dhabb yang

dipanggang'." Akan disebutkan melalui jalur mausftnl (bersambung)

dari jalur Malik.

15. Khaziirah

At i i;arr;l3t d ;;Ft :'plt sv

An-Nadhar U"rtcatu, *A'l Khaziirah t".Urut dari ampas,

sedangkan dan al hariirah terbuat dari susu."

,y o* oi L)t2:\t y:)t ;.',h1 G.?( ,Jv 7W ;t ,f
,o / , , o I 

t-1-

t:riy'w&*rh' * 4t7*iu;tr.: -#t
Jh 6. ,Jw *t itL ir' & ar J;, ;i ft - li\t;
JL ')t$iir ",-tt{ rrtp ,uiA ;;l Slr, ,qi. L'-s.:f j\,:t
;#'d,*('i* C oi'eLf I |&j q €rt q)jl
:Jw .Jt; ;1*fu ,p e # C.U'8t :t ,l;', G- L!,;
i:t t"t *r h' ,k yt J;, r* :i* jti .Ir it;'01 S;:c
'li ,ii .j')G *, ,lLiit -*'o\t uibv ,'rriir'€rt e ,<:
t:g.} '*bi'c,i'-i ui ,C'iC'"i,L$r ,p', ,j; 'd;t
,:;5. 'rL) p \t .* Ut $ ,s,jjr 'u b6 J\ t?:u

ea* ,itib f e j+3,'{-"'"n 
;;.s, j:" ,'k,,

if ,& "ev Jvt .tr!*v ,r,-t,- lji rrfur gif o, Jt*, .Jt
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',:s i-r-r?tt t;-'l Jev Ji :"rj:a*'Jt- tog'^:t ,'Ut1
u*.L.i-il, lt it\ ,iu lj,ti,j;'! :*j *\, ;*';)t
)L$'r ^ei ut C?,uij 

' 
iG 'lLi i;;, irr 'iu rir L',

e- ii,' \\dl.l ,i6 ,,y:A\ e?? ]i,r lri i,sw :6;,ci' 
.

q.,u\r F ;; u.;r';:c i,=w, ir Jv . yt ai u*
tla. | ,c , c, e -,..il"rii ,>5iL.1 ?-y € - €;; ,y t:6's ,l.L q'Li -

5401. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Mahmud bin Ar-Rabi' Al
Anshari mengabarkan kepadaku, sesungguhnya 'Itban bin Malik -
termasuk sahabat Nabi SAW yang turut dalam perang Badar dari

kalangan Anshar- datang kepada Rasulullah S.A.W dan berkata,

"Wahai Rasulullah, aku tidak dapat melihat, dan aku shalat

mengimami kaumku, apabila hujan turun maka mengalirlah air di

lembah yang ada di antara aku dan mereka, sehingga aku tidak mampu

untuk datang ke mesjid mereka, maka aku berharap wahai Rasulullah,

engkau datang dan shalat di rumahku, lalu aku menjadikannya sebagai

tempat shalat." Beliau bersabda, "Aku akan melakukannya insya

Allah." Itban berkata, "Pagi harinya Rasulullah SAW datang

kepadaku bersama Abu Bakar ketika matahari sudah meninggi. Nabi

SAW minta izin masuk dan aku mengizinkannya. Beliau tidak duduk

hingga masuk rumah kemudian berkata kepadaku, 'Dimana engkau

sukn alw shalat di rumahmu?' Aku mengisyaratkan ke satu sisi

rumah. Nabi SAW berdiri lalu bertakbir dan kami membuat shaf.

Beliau shalat dua raka'at kemudian salam. Kami pun menahannya

untuk makan 'khaziir' yang telah kami buat. Maka berkumpullah di

rumah beberapa laki-laki penduduk rumah dalam jumlah tertentu.

Mereka semuanya berkumpul. Seseorang di antara mereka berkata,

'Di mana Malik bin Ad-Duhsyun?' Sebagian mereka menjawab, 'Itu
orang munafik, dia tidak suka Allah dan Rasul-Nya'. Nabi SAW

bersabda, 'Jangan katakan, tidakkah engkau melihat dia
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mengacapkan laa ilaaha illallaah dengan mengharap ridha Allah?'
Orang itu berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Orang itu
kembali berkata, 'Kami mengatakannya karena kami melihat
wajahnya dan nasehatnya kepada orang-orang munafik'. Beliau
bersabda, 'Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka mereka

yang mengucapknn laa ilaaha illallaah untuk mengharap ridha
Allah '. " Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Al
Hushain bin Muhammad Al Anshari 

-salah 
seorang bani Salim dan

termasuk para pemuka mereka- tentang hadits Mahmud, maka dia
pun membenarkannya."

Keterangan Hadits:

(Bab 'khaziirah'). Ia adalatr makanan terbuat dari tepung dan

menyerupai 'ashiidah, tetapi lebih halus. Demikian dikatakan Ath-
Thabari. Ibnu Faris berkata, "Tepung yang dicampur dengan lemak."
Al Qatabi -dan diikuti Al Jauhari- berkata, "Khaziirah dibuat dai
daging yang dipotong kecil-kecil, lalu dimasak dengan air, dan apabila

telah matang maka dicampur dengan tepung. Jika tidak ada

dagingnya, maka disebut 'ashiidah." Sebagian berkata, "Ia adalah

kuah yang disaring dari ampas kemudian dimasak." Sebagian lagi
mengatakan, "Ia adalah sup yang terdiri dari tepung dan gajih."

idt ,S'6 (An-Nadhar berkata). Dia adalah Ibnu Syumail,

seorang ahli bahasa, dan Tata Bahasa Arab, seila ahli hadits yang

masyhur.

,;Ut ni;--ati ,r63t'grit-.trJ, (Khaziirah terbuat dari ampas

dan harffrah t"rbrot dari susu). Apa yang dikatakan oleh An-Nadhr

ini disetujui oleh Abu Al Haitsam, tetapi dia menyebut 'tepung' pada

kata 'susu', dan inilah yang terkenal. Mungkin juga makna kata laban

(susu) di sini adalatr menyerupai susu dari segi warnanya yang putih

karena sangat jernih.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Itban bin Malik
tentang shalatnya Nabi SAW di rumahnya. Penjelasannya sudah

dipaparkan secara detail pada bab "Masjid di rumah-rumah" di bagian

akhir pembahasan tentang shalat. Maksud penyebutannya di tempat

ini terdapat pada lafazh, 'oDan kami menahannya untuk makan

'khaziir' yang telah kami buat." Yakni kami mencegahnya untuk

pulang dari rumah kami dikarenakan 'khaziir' yang telah kami buat

supaya beliau memakannya. "

d, ?ubi n o,t j - ,!)G; o* o( !ru-'rr g,.:jr i. ti,Lt

*r * io' o,; Ct Gt'ti - 1J\t s rrt*. r*,'e *i * iu' ..,r;

(Mahmud bin Ar-Rabii' Al Anshari mengabarkan padaku,

Sesungguhnya 'Itban bin Malik-dan dia termasuk sahabat nabi SAI(
yang turut pada perang Badar dari kalangan Anshar -bahwa dia

datang kepada Nabi SAW). Demikian terdapat dalam catatan-catatan

sumber yang menjadi pegangan. Al Karmani menyebutkan bahwa

pada sebagian naskah disebutkan "dari Itban", dan ini lebih jelas. Dia
berkata, "Namun versi pertama memiliki sisi pembenaran, yaitu kata

'an' kedua sebagai pengukuhan, seperti firman Allah dalam surah Al
Mu'minuun ayat 35, o?,;J'fi tW S.tj S: e til I ;Ut
(Apakah dia menjanjikan pada kamu bahwa jika kamu mati dan kamu

menjadi tanah dan tulang-belulang, kamu akan dikeluarkan [dari
lafiurmuJ).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dengan demikian maknanya adalah

Itban datang kepada Nabi SAW, lalu apa yang terdapat di antara

keduanya adalah seperti yang dia katakan. Namun, secara zhahir

bahwa ia adalah riwayat Mahmud bin Ar-Rabii' sehingga menjadi

mursal karena dia menyebutkan kisah yang tidak didapatinya. Hal ini

berbeda sekiranya dia berkata, "Sesungguhnya Itban bin Malik
berkata: Aku datang kepada Nabi SAW," karena ia akan sama

seandainya dikatakan, "Dari 'Itban, dia datang kepada Nabi SAW."

68.2 - FATHUL BAARI



-.- t? t la. t! -,#it ULF : \'W li,t Jti (Ibnu Syihab berkata, "Kemudian

aku bertanya kepada Al Husluin')- Bagran ini dinukil dengan sanad

yang maushul melalui sanad sebelurnnya. Pada pembahasan tentang

shalat disebutkan bahwa Al Qabisi meriwayatkan kata 'Hushain'

dengan menggunakan huruf 'dhadh' namun tidak ada yang

menyetujuinya atas hal itu. Ibnu At-Tin menukil dari syaikh Abu

Imran, dia berkata, "Imam Bukhari tidak memasukkan Al Hudhair di

dalam kitab Shahihnya, dan dia hanya memasukkan Al Hushain." Dia

hendak mengisyaratkan bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari

Usaid bin Hudhair, dan hal itu tidak dinukil oleh Imam Bukhari.

Namun, ini merupakan kekurang-telitian dari mereka yang

mengatakannya, sebab Usaid bin Hudhair meskipun tidak disebutkan

riwayatnya oleh Imam B,'khari secara maushul, tetapi dia telah

mengutip riwayat mu'allaq darinya Penyebutannya j:uga terdapat

dalam kitabnya di berbagai tempat, maka tidak patut penafian bahwa

dia tidak menyebutkan dalam kitabnya. Disamping itu, sesungguhnya

sedikit sekali terjadi penyamaftm dikarenakan perbedaan huruf 'nun'.

Hanya saja kesamaran Al Hushain merupakan kekeliruan dari

sejumlah dalam hal nama-nama, rxrna panggilan, serta nama-nama

bapak. Al Hudhain sama sepertinya, tetapi menggunakan huruf
'dhadh'. Di antara periwayat yang bernama seperti ini ada satu orang

dan riwayatkan dikutip Lnam Muslim. Dia adalah Hudhain bin

Mundzir Abu Sasan yang tergolong sahabat- Kekeliruan Al Qabisi ini
sudah disitir oleh Iyadh dan Al Ashili. Dia berkata: "Al Qabisi
berkata: Tidak ada di dalarn Shahih Bukhari yang menggunakan huruf
'dhad' selain Al Hudhain bin Muhammad." Iyadh berkata, "Demikian

yang aku dapatkan pada Al Ashili, dia menerangkan pelafalannya

dalam catatanny4 dan itu adalah kekeliruan, sebab yang benar adalah

apa yang disebutkan oleh mayoritas dengan menggunakan 'shad'."

Tetapi kritik yang dialamatkan kepada Al Ashaili ini tidaklah terlalu

tepat, karena titik di atas huruf tidak menjadi satu kemestian berasal

dari penulis kitab asalnya Berbeda dengan AI Qabisi sesungguhnya ia

menyatakannya secara tegas, hingga Abu Labid Al Waqsyi berkata,
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"Demikian dibacakan kepadanya. Namun mereka berkata, "Hal ini

keliru."

16. Keiu

,ri,U,;ia,pr p h' *r- U, ;.,titi;;W Jttt

Ut y, ;t,r t1 oi'i. :); i?i .*5'w.\6'*tt
.t:+ *j rlL\, ,v

Humaid berkata: Aku mendengar Anas berkata: Nabi SAW

melakukan malam pertama dengan Shafiyyah, maka dihidangkan

kurma dan keju serta samin. A1n1 bin Abi Amr berkata dari Anas,
..}.{abi SAW membuat ftals (makanan yang terbuat dari tepung, kurma,

dan samin)."

\t 'u dt jt ju L3ef :,Su r:-ib ?nt *zt f* qt *
it| ;k *,r,$.G ,*'*bt'€.; ,$b?t(V l:.', *b

.E\t J?'rt,#t a ? );& ;'l
5402. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Bibiku

menghadiahkan 'dhabb', keju, dan susu kepada Nabi SAW, maka

dihidangkan 'dhabb' di atas tempat makan Nabi SAW, sekiranya ia

haram niscaya tidak akan dihidangkan, dan beliau minum susu serta

makan keju."
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Keterangan Hadits:

(Bab keju). Kata aqith terkadang juga dibaca aqth yaitu sat'r

susu yang sudah dikeluarkan menteganya. Penafsirannya sudah
disebutkan pada bab *Zakat Fithri", dan lainnya.

tt W ,1,6i (Humaid berknta...). Bagian ini sudah

disebutkan melalui sanad yang maushul pada bab "Roti yang
Dilembutkan."

iI V tt' grf i, :* Sai 6lmr bin Abi Amr berkata dari

Anas). Sudah disebutkan juga pada bab tersebut, tetapi secara

mu'allaq. Dan aku menjelaskan tempat yang akan disebutkan padanya

dengan sanad yang maushul disertai penjelasannya. Kemudian
disebutkan.penggalan hadits Ibnu Abbas tentang dhabb dikarenakan
lafazh padanya, "Bibiku menghadiahkan dhabb, keju, dan susu,', yang
akan disebutkan pada pembahasan tentang binatang sembelihan.

17. Silq dan Sya'iir

')rJ $ ',rts ,;7)t ;i C',a & o\ its y i [* *
rit,,t' u 

"6 
)e Jt;,.l,6 l4 Gli* otAriliLk

6j ,eu; hl n -^:L;t *Li fk, ,q lti 6ci &
Jlti\)?* *" !t, ,;J.!it * il ,ts \r,slr1:i k

5403. Dari Sahal bin Sa'd, dia berkata: Sesungguhnya kami
bergembira dengan hari jum'at. Datrulu ada di antara kami seorang
perempuan tua yang mengambil akar-akar 'silq' dan menaruhnya di
periuk miliknya, lalu dia menaruh gandum di dalamnya. Apabila kami
telah shalat, maka kami mengunjunginya dan dia pun
mendekatkan/menyuguhkan makanan itu pada kami. Kami
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bergembira pada hari jum'at dikarenakan hal itu. Tidaklah kami

makan siang dan tidak pula tidur siang kecuali sesudah jum'at. Demi

Allah, dalam makanan itu tidak ada lemak dan gajih."

Keterangan Hadits:

(Bab silq). Ia adalah salah satu jenis sayuran yang dikenal dan

mengandung unsur yang dapat memperbaiki fungsi hati. Ada pula

jenisnya yang berwarna hitam dan menjadi bahan baku obat sakit

perut.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad

tentang kisah perempuan tua yang biasa membuatkan kepada mereka

akar silq dalam periuk pada hari jum'at. Penjelasannya sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang Jum'ah. Namun, sebagiannya

ditangguhkan dan akan disebutkan pada pembahasan tentang meminta

idzin. Imam Bukhari telah memisahkannya menjadi dua hadits dari

riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim.

Di tempat ini terdapat tambahan pada akhir hadits, "Demi

Allah tidak ada lemak dan gajih." Pada riwayat itu dikatakan silq

menjadi pengganti araq, yaittt tulang yang terdapat sisa daging, dan

jika tidak ada daging maka disebut 'araaq. Dalam riwayat ini

ditegaskan bahwa tak ada lemak dan tidak pula wadak, yaitrt dasam

(gajih). Keduanya kata itu memiliki pola kata dan makna yang sama.

Dalam hadits terdapat keterangan tentang kebiasaan salaf yang

berhemat dan sabar atas sedikitnya sesuatu hingga Allah membukakan

kepada mereka kemenangan-kemenangan yarrg besar, di antara

mereka ada yang mengambil lebih luas dalam perkara-perkara mubah,

dan di antara mereka ada yang merasa cukup dengan yang sedikit

meskipun mampu mendapatkarutya dalam rangka zuhud dan wara'.
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18. Nahsy dan Intisyaal

5404. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

menggigit daging paha kambing, kemudian berdiri dan shalat tanpa

mengulangi wudhu."

&i $L\t -u *r lird7

,'Js a* ut ,f
2".-i.:- 1. t!.Vyt f: & t

',Y'u tV'o G> *'t *r i' J:"'":tt'y,'jt

5405. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi SAW menggigit
daging dari periuk dan memakannya kemudian shalat tanpa

mengulangi wudhu."

Keteransan Hadits:

(Bab nahsy dan intisyaal). Nahsy semakna dengan intisyaal

menurut Al Ashma'i dan ini yang ditandaskan oleh Al Jauhari.

Maknanya adalatr menggigit daging dengan mulut dan

menghilangkannya dari tulang atau selainnya. Dikatakan jika
digunakan 'syin' maka maknanya demikian, adapun bila digunakan

'sin' maka artinya mengambil dengan menggunakan bagian depan

mulut. Ada juga yang mengatakan 'nahsy' adalatr untuk mengambil

dagrng dan menggigitnya ketika makan.

Syaikh kami berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, "Perintah

dalam riwayat tersebut dipahami dalam konteks irsyad (bimbingan),

karena dia menyebutkan illatbahwa yang demikian lebih terasalezat,
yakni, tidak memberatkan usus dan mudah dicema." Dia berkata,
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"Tidak ada larangan untuk memotong daging dengan pisau, bahkan

telah disebutkan keterangan tentang memotong paha kambing. Hal ini

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan daging. Apabila sulit untuk

diambil dengan gigi maka dipotong dengan pisau. Demikian juga jika

tidak ada pisau.

Adapun intisyaal adalah mengambil, memotong, dan

mencabut. Dikatakan 'nasyaltu al lahma minal marlq', yakni aku

mengeluarkan daging dari kuahnya. Sedangkan perkataan'nasyaltu al

lahma,, artinya aku mengambil dengan tanganku satu bagian daripada

hewan, lalu aku menghabiskan apa yang ada padanya. Kata'intisyal'

Lebih banyak digunakan dalam hal mengambil daging sebelum

matang.

Al Ismaili berkata, "Disebutkan intisyaal bersama nahsy,

sementara intisyaal adalah mengambil dan mengeluarkan, dan tidak

disebut nahsy hingga diambil dari daging." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

kesimpulannya nahsy' terjadi sesudah intisyaal'. Kemudian tidak ada

pada salah satu daripada dua jalur yang dikutip Imam Bukhari yang

menyebutkan nahsy. Hanya saja, dia menyebutkannya dari segi

makna. Dia berkata 'ta'arraqa katifan', artinya beliau SAW

mengambil daging yang berada di atas tulang dengan mulutnya, dan

inilah yang disebut dengan nahsy. Barangkali Imam Bukhari

mengisyaratkan dengan judul bab ini akan lemahnya hadits yang akan

saya sebutkan pada bab berikutnya sesudah ini tentang larangan

memotong daging dengan pisau.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah

bin Abdul Wahhab, dari Hammad, dari Ayyub, dari Muhammad, dari

Ibnu Abbas. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Sirin. Demikian

disebutkan beserta nasabnya dalam riwayat Al Ismaili. Ibnu Baththal

berkata, "Ibnu Sirin tidak pernah mendengar riwayat dari Ibnu Abbas

dan tidak juga dari Ibnu lJmar." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

pernyataan serupa sebelumnya telah dikatakan Yahya bin Ma'in, juga

dikatakan Abdullah bin Ahmad dari bapaknya, "Muhammad bin Sirin
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tidak mendengar dari Ibnu Abbas, dia hanya mengatakan, 'Sampai

berita kepada kami'." Ibnu Al Madini berkata, Syu'bah berkata,

"Hadits-hadits Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas hanya dia

dengar dari Ikrimah, dia bertemu Ikrimah pada masa pemerintahan Al
Mukhtar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga dikatakan Khalid
Al Hadzdza', "Segala sesuatu yang dikatakan Ibnu Sirin dinukil dari

Ibnu Abbas sesungguhnya dia dengar dari Ikrimah."

Landasan Imam Bukhari dalam matan ini adalah sanad kedua,

dan saya telah menyebutkan bahwa Ibnu Ath-Thaba' memasukkan

pada sanad pertama Ikrimah di antara Ibnu Sirin dan Ibnu Abbas.

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada sanad yang kedua

tentang apa yang saya sebutkan, yaitu Ibnu Sirin tidak mendengar

langsung dari Ibnu Abbas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada

riwayat Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas dalam Shahih Bukhari selain ini.
Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Isa bin Ath-
Thaba', dari Hammad bin Zaid,lalu memasukkan Ikrimah di antara

Muhammad bin Sirin dan Ibnu Abbas. Hanya saja Imam Bukhari
menganggap hadits ini shahih, karena ada jalur lain (sanad kedua). Dia
(Imam Bukhari) menyebutkan sanad menurut apa yang di dengar dari
gurunya.

uq *, *vit, & l' JbjO? (Rasuturtah SAt{ menggigit

daging paha kambing). Dalam riwayat Atha' bin Yasar dari Ibnu

Abbas sebagaimana terdahulu pada pembahasan tentang bersuci, 
'SSi

$ 1*"*okan paha kambing). Imam Muslim meriwayatkan dari

Muhammad bin Amr bin Atha', dari Ibnu Abbas, * ?0, * Ct ai

i'u" F",t f t f $4'*: (Noui SAW diberi hadiah roti dan

daging, lalu beliau memakan tiga suapan). Riwayat ini menjelaskan

asal kambing dan kadar yang dimakan oleh Nabi SAW.

Pada sanad kedua, Imam Bukhari menukil dari Ayyub dan

Ashim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sanad ini sesungguhnya

digabungkan kepada sanad sebelumnya. Sungguh keliru mereka yang
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menganggap sanad ini mu'allaq. Abu Nu'aim menyebutkan dalam

kitab Al Mustakhraj dari jalur Al Fadhl bin Al Habbab, dari Al Hajbi

(Abdullah bin Abdul Wahhab, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini),

sama seperti sanad di atas. Kesimpulannya, hadits ini dinukil

Hammad bin zaid dari Ayyub melalui d]u;a sanad dan dua redaksi.

Salah satunya dari Ibnu Sirin seperti redaksi pertama di atas.

Sedangkan yang kedua juga dari Ibnu Sirin sama dari Ikrimah dan

Ashim Al Ahwal seperti lafazhkedua di atas. Inti dari kedua hadits ini

sama, yaitu tidak mengulangi wudhu karena makan sesuatu yang

dimasak.

Al Ismaili berkata, "Hadits ini disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Ibrahim bin ziyad, Ahmad bin Ibrahim Al Maushuli,

Arim, Yahya bin Ghailan, dan Al Haudhi, semuanya dari Hammad bin

Zaid. Lalu Muhammad bin Ubaid bin Hisab mengutipnya dengan

sanad yang mursal, karena tidak disebutkan Ibnu Abbas. Saya (Ibnu

Hajar) katakan, sanad yang maushul bagi hadits ini adalah shahih

menurut kesepakatan, karena mereka yang mengutipnya dengan sanad

yang maushul lebrh banyak dan lebih pakar. Sementara mereka telah

mengutipnya dengan sanad yang maushul dan hanya satu yang

mengutip dengan sanad yang mursal. Begitu pula hadits ini dinukil

dengan sanad yang maushul oleh periwayat lain yang belum

disebutkan di atas dari Hammad bin Zaid.

19. Menggigit Daging Paha Kambing

jc o)t3 €j U I' i:; A*';'":t ilc l,i;1; gli *
....k'p *tt'ht;*. d,{e.;

lo.
a-:l ',.c

5406. Dari Fulaih, dari Abu Hazim Al Madani, dari Abdullah

bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata, "Kami keluar bersama

Nabi SAW ke arah Makkah..."
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5407. Dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah As-
Salami, dari bapaknya, dia berkata, "Suatu hari aku sedang duduk
bersama beberapa laki-laki di antara satrabat-sahabat Nabi SAW di
rumah dekat dengan jalur Makkah -dan Rasulullah SAW berada di
depan kami, saat itu orang-orang berihram namun aku tidak ihram-
mereka pun melihat keledai liar dan aku sibuk memperbaiki sandalku,

maka mereka tidak memberitahuku tentang itu namun mereka

menginginkan sekiranya aku melihatnya. Aku pun menoleh dan aku

melihahrya. Aku berdiri ke kuda dan memperbaiki pelananya

kemudian aku menungganginya tapi aku lupa mengambil cemeti dan
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tombak. Aku berkata kepada mereka, 'Berikan kepadaku cemeti dan

tombak'. Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah kami tidak

membantumu untuk menangkapnya sedikit pun'. Aku marah dan

turun lalu aku mengambil keduanya, kemudian aku naik lalu aku

memacu kudaku ke arah keledai hingga aku berhasil membelah

perutnya. Kemudian aku datang membawanya dan ia telah mati.

Mereka pun mengambilnya dan memakannya kemudian mereka

mengadukan perihal makan daging itu di saat mereka sedang ihram.

Lalu kami berangkat dan aku menyembunyikan daging paha depan

bersamaku. Kami mendapati Rasulullah SAW menanyakan hal itu

kepadanya. Beliau bersabda, 'Apakah masih ada sesuatu darinya yang

ada padamu?' Aku memberinya paha kaki depan, maka beliau makan

hingga menggigit dengan giginya, sementara beliau sedang ihtam'"

Muhammad bin Ja'far berkata, "Zaid bin Aslam menceritakan

kepadaku dari Atha' bin Yasar dari Abu Qatadah... sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

(Bab menggigit daging paha depan kambing). Kata ta'arraq

sudah dijelaskan terdahulu. Adapun adhud adalah tulang yang

terdapat di antara bagian atas pangkal lengan dengan siku. Imam

Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah tentang kisah keledai liar'

Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang haji. Abu

Hazim Al Madini yang disebutkan dalam sanadnya adalatr Salamah

bin Dinar, salah seorang murid Sahal bin Sa'ad. Maksud Imam

Buldrari menyebutkan hadits ini terdapat pada bagian akhirnya, "Aku

memberikan paha depan kepadanya, lalu beliau memakarurya dengan

menggigit." Maksudnya, hingga tidak tersisa daging pada tulangnya'

Perkataannya pada bagian akhir, "Muhammad bin Ja'far

berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku" digabungkan

kepada sanad yang disebutkan sebelumnya. Kesimpulannya,

Muhammad bin Ja'far -yakni Ibnu Abi Katsir guru daripada guru
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Imam Bukhari dalam riwayat ini- memiliki dua sanad dalam riwayat

ini. Dalam riwayat An-Nasafi dan kebanyakan periwayat disebutkan,

"Ibnu Ja'far berkata" tanpa menyebutkan namanya. Dalam riwayat

Abu Dzar dari Al Kasymihani, "Abu Ja'far berkata". Jika Muhammad

bin Ja'far biasa diberi gelar Abu Ja'far, maka riwayat Al Kasymihani
juga dapat dibenarkan, namun bila tidak, maka dia adalah Ibnu bukan

Abu.

20. Memotong Daging dengan Pisau

V;.
5408. Dai Az-Zthi, dia berkata: Ja'far bin Amr bin Umayyah

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya bapaknya Amr bin Umayyah

mengabarkan kepadanya, dia melihat Nabi SAW memotong daging

kaki depan kambing di tangannya, lalu diseru kepada shalat, maka

beliau meletakkannya bersama pisau yang digunakannya untuk

memotong, kemudian beliau berdiri dan shalat tanpa mengulangi

wudhu.

Keterangan Hadits:

(Bab memotong daging dengan pisau). Disebutkan hadits Amr
bin Umayyah bahwa ia melihat Nabi SAW memotong daging kaki

depan kambing. Hadits ini sudah disebutkan disertai pada pembahasan

tentang bersuci. Para penulis kitab Sunan yang tiga menyebutkan dari

hadits Al Mughirah bin Syu'bah, ot i &, *O ltt.p d,' J?:)'+ ,4

FATTIUL BAARI - 693



:it*-'c-t.; ii s i|itl: ,1fi3t t'-P ,'J'x. o;i ,? * ",y C'n fem

bermalam di sisi Rasulullah SAW dan beliau memotong untukku dari

sisi badan kambing hingga Bilal mengumandangkan adzan, makct

beliau meletakkan pisau dan berkata, "Ada apa dengannya,

kecewalah dia").

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menolak hadits Abu

Misy'ar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah-

dinisbatkan kepada Nabi SAW-, y b ^5'!t #:-:u, OtSt 4{Ws 'l
'f;ft tai '^!ri 'o'fi:tt ,66\r (Janganlah kalian memotong daging

dengan pisau karena sesungguhnya ia termasuk perbuatan orang

Ajam, tetapi hendaklah kalian mengambilnya dengan gigi, karena

sesungguhnya yang demikian itu lebih mudah dicerna dan lebih enak).

Abu Daud berkata, "Ia adalah hadits yang tidak kuat." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, "Ia memiliki riwayat pendukung daripada hadits

Shafivan bin Umayyah yang diriwayatkan At-Tirmidzi dengan lafazh,

i;1t'rS'1'^:ti W Fil' 'j:.{ril @mbittah daging dengan gigitan yang kuat

sesungguhnya dia lebih mudah dicerna dan lebih enak). At-Tirmidzi
berkata, "Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Abdul Karim.

Adapun Abdul Karim dia adalah Abu Umayyah bin Abi Al Makhariq,

seorang periwayat yang lemah. Namun, Ibnu Abi Ashim

meriwayatkamya dari jalur lain dari Shafwan bin Umayyah, maka dia

menjadi hasan. Akan tetapi tidak ada penegasan larangan untuk

memotong daging dengan pisau seperti yang ditambahkan oleh Abu

Mi'syar. Kebanyakan yang disebutkan dalam hadits Shafwan bahwa

mengambil dengan gigi lebih utama. Hal itu tercantum pada awal

hadits panjang tentang syafa'at terdahulu pada pembahasan tentang

tafsir dari jalur Abu Ztx' ahdari Abu Hurairah, Pt #Xr, d; Ut Gi
q W ;:.p grj'i)t ;il.. (Didatangkan kepada Nabi SAW daging kaki

depan, maka beliau mengambil dengan giginya).
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21. Nabi SAW Tidak Mencela Makanan

'4t ;o t1 :Jv i;) eri r ge ,r,i '*
.k; hf o, ,fli;r6,t 01.,!u cw

5409. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata,'Nabi
sAw tidak pernah mencela makanan sama sekali, jika beliau berselera
terhadapnya maka beliau memakannya, jika tidak beliau
meninggalkannya."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW tidak mencela makanan). Maksudnya,
makanan yang mubah. Adapun makanan yang haram, maka beliau
mencelanya, serta melarangnya. Sebagian ulama berpendapat, jika
cacat itu dari segi pokok makanan, maka tidak disukai mencelanya.

Adapun jika dari segi pembuatannya, maka mencelanya bukan
perbutan yang makruh. Mereka berkata, "Karena ciptaan Allah tidak
boleh diingkari dan perbuatan manusia boleh dicela."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak adalah berlaku umum
karena yang demikian itu dapat menyakitkan hati yang membuat. An-
Nawawi berkata, di antara adab makan yang sangat ditekankan adalah
tidak boleh mencela, seperti perkataannya; keasinan, masarn, sedikit
garam, kasar, terlalu lembut, kurang matang, dan sebagainya."

.. i..

l)V ,lrt ;p (Dari Abu Hazim). Dia adalah Al Asyja'i. Al
A'masy menukil riwayat ini melalui syaikh lain yang diriwayatkan
Imam Muslim melalui jalur Abu Mu'awiyah dari Abu yahya (Maula
Ja'datr), dari Abu Hurairatr. Dia meriwayatkan juga dari Abu
Mu'awiyah dan sejumlah periwayat dari Al A'masy, dari Abu Hazim.
Imam Bukhari mencukupkan pada Abu Hazim dikarenakan riwayat
ini sesuai kriterianya dan bukan riwayat Abu yahya. Adapun Abu
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Yahya (Maula Ja'dah) bin Hubairah Al Makhzumi Madani tidak

memiliki riwayat pada Shahih Muslim selain hadits ini. Abu Bakar bin

Abu Syaibah mengisyaratkan pada apa yang diriwayatkan Ibnu Majah

darinya bahwa Abu Mu'awiyah menyendiri dengan perkataannya,

"Dari Al A'masy dari Abu Yahya." Dia berkata sebagaimana

disebutkan dari jalumya, "Hal ini menyelisihi kalimat, 'Dari Abu

Hazim'." Ad-Daruquthni menyebutkannya di antara hal-hal yang

dikritik terhadap Imam Muslim. Iyadh menjawab bahwasanya ia

termasuk hadits-hadits yang memiliki illat yangdisebutkan oleh Imam

Muslim dalam khuthbah kitabnya bahwa dia menyebutkannya dan

menjelaskan illanya. Namun menurut penelitian yang mendalam

bahwasanya tidak ada illat di dalamnya berdasarkan riwayat Abu

Mu'awiyah melalui dua jalur. Hanya saja kritikan ini bisa diterima

sekiranya Imam Muslim hanya menyebutkan riwayat Abu Yahya

sehingga ia menjadi syadz. Adapun ketika disepakati oleh sekelompok

periwayat lain dari Abu Hazim, maka tambahan itu dihafal oleh Abu
Muawiyah tanpa murid-murid Al A'masy yang lain, dan ia termasuk

orang yang sangat hafal riwayat dari Al A'masy sehingga diterima.

S7 hF 'oy1 Qika tidak menyukainya, maka beliau

meninggalkannya). Maksudnya, seperti yang terjadi pada beliau

berkenaan dengan dhabb. Dalam riwayat Abu Yahya disebutkan, Lf
'cJ3 ,4;1 I @o" jika tidak berselera padanya, maka beliau diam),

yakni diam dan tidak mencelanya. Ibnu Baththal berkata, "Ini
termasuk kebagusan adab, karena seseorang terkadang tidak menyukai

sesuatu namun disukai oleh orang lain, dan semua yang diizinkan

untuk dimakan dari segi syariat, maka tidak ada celaan atasnya."
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22. Meniup Gandum

*i" *Utpv: e iir'b>VJr-,
tG /o-
+;r pjE Gt f
,,si'r"1r'*j

*s
or.:ttii . u

5410. Dari Abu Hazim, dia bertanya kepada Sahal, Apakah
kamu melihat 'an-naqiy' pada zaman Nabi SAW? Dia berkata,
'Tidak'. Aku berkata, 'Apakah kamu mengayak gandum?, Dia
menj awab,Tidak, tetapi kami meniupnya. "

Keterangan Hadits,:

(Bab meniup gandum). Maksudnya, sesudah menumbuknya
agar hilang kulitnya. Seakan-akan Imam Bukhari mengingatkan
dengan judul bab ini bahwa larangan meniup makanan khusus untuk
makanan yang sudah dimasak.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sa,id bin
Abu Maryam, dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim, dari Sahal. Abu
Ghassan yang dimaksud adalah Muhammad bin Mutharrif. Abu
Hazim adalah salamah bin Dinar dan ia bukanlah yang disebutkan
sebelumnya, karena ia lebih muda daripada Salamatr terdahulu,
meskipun keduanya sama-sama tabi'in.

"jilr 1An-naqtg.Maksudnya roti yang halus dan lembut. Ia

adalah yang bersih lagi putih. Dalam hadits kebangkitan disebutkan,

Ct *y ityl ;o'ri * ngt';Li- lUanusia dibanghitkan di atas

bumi 'afraa' seperti linglcaran an-naqiy).Pada bab berikutnya, Imam
Bukhari menyebutkan hadits ini melalui jalur lain dari Abu Hazim
dengan redaksi lebih lengkap.

FATITUL BAARI _ 697



| )rl (Beliau berkata, 'Tidak'). Ini sesuai dengan hadits Anas
Lta

terdahulu, b til-; ,si) 6 (Beliau SAW tidak pernah melihat roti yang

dilembutkan).

1,*Jrt ofu g '* (Apakah kamu mengayak gandum).

Maksudnya, sesudah menumbuknya.

'^tf:J tE ,#i (Akan tetapi kami hanya meniupnya). Dia

menyebutkan pada bab sesudahnya dengan lafazh, )* eFJ U,i l,
&i # il' ..rl,; y, lr, ,sis 6 ,J6 slJ+s P, # 1r' ot; itt Jy:
.ht '4 c. il' '*a.t 'e b ir:i @pakah ada pada kamu di masa

Rasulullah SAW ayakan? Beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah

melihat ayakan sejak diutus Allah hingga diwafatkan oleh Allah). Aku

mengira beliau mengeluarkan masa sebelum kenabian, karena Nabi

SAW pernah safar pada masa itu ke Syam sebagai pedagang,

sementara Syam dikuasai Romawi, dan roti yang halus sangat banyak.

Demikian juga ayakan dan alat-alat yang lain, maka tidak ada

keraguan bahwa beliau melihat hal itu pada mereka. Adapun sesudah

kenabian, beliau tidaklah pergi kecuali di Makkah, Thaif, dan

Madinah. Beliau SAW pernah sampai ke Tabuk pinggiran Syam,

tetapi tidak menaklukkan Syam dan tidak juga tinggal di sana dalam

waktu lama. Perkataan Al Karmani, "Aku mengayak tepung", yakni

menapisnya.

23. Apa yang Dimakan Nabi SAW dan Sahabat-Sahabatnya
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{*j p i' *,- dte # eL q-i; ilv 'zv

ii ,i*'lr {bi 6 tli;i e & - '^i*st\i - {:r:t',t)i rt ,C

Ut'GiiX"-ry',fr'*
Sz

tii.tr>-

5411. Dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Suatu hari Nabi SAW membagi kurma di antara sahabat-

sahabatnya. Beliau memberikan setiap satu orang tujuh biji kurma,

lalu beliau memberiku tujuh bili dan salah satunya jelek. Tidak ada

diantara kurma tersebut yang lebih menakjubkan bagiku dibandingkan

kurma itu. Ia mengeras dalam kunyahanku."

* Jbttti\L';,fs)' e 47 rr;i;'G+i
5412. Dari Sa'ad, dia berkata: Aku melihat diriku salah satu di

antara tujuh orang yang bersama Nabi SAW, tidak ada pada kami

makanan kecuali dall hublah -atat habalah- hingga salah seorang di
antara kami mengunyah apa yang dikunyah oleh kambing, kemudian

Bani Asad mencelaku dalam Islam, jika demikian sungguh aku rugi

dan sia-sia perbuatanku. "

;nt Jt-r'Fi'b ,ii!' * ;',W ';i; ,,So l:g gri *
/t\r\,

*"ht ,k nt Jh ,sir 6 ,:Ji,i* {&t *t ))?\t *
',rt{'S ,iilr,iu .hr lfi *L ?nt drA.t e'a ,#t *,

qttl

,slf, i :Ju 13;6 p:, ,!t \t ,k at Jt*, ,w e E
.\t'4,F ii' 'kt,e'u)i,- *j ilL}it ,te.nr i-,
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* & itG yH * i,;tt"sU'&'r5,'.jj :'JtJ

.ikGiqi i q ,)tL c'pi ,t;*,
5413. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku bertanya kepada

Sahal bin Sa'ad. Aku berkata, 'Apakah Rasulullah SAW memakan

'an-naqiy'?' Sahal berkata, 'Rasulullah SAW tidak pernah melihat

'an-naqiy' sejak diutus Allah hingga diwafatkan oleh Allah'. Dia

berkata, "Aku berkata, 'Apakah di masa Rasulullah SAW kalian

memiliki ayakan?' Dia berkata, 'Rasulullah SAW tidak melihat

ayakan sejak diutus oleh Allah hingga diwafatkan Allah'' Dia berkata,

'Aku berkata, 'Bagaimana kamu memakan gandum yang tidak

diayak?' Dia berkata, 'Kami menumbuknya kemudian meniupnya,

maka terbanglah apa yang bisa terbang, dan apa yang tertinggal kami

basahi, lalu kami makan'.

'q*,-$-i G fn'7'fi & hr 'ab:'i;-; 
€i *'oFt *.*-,' *

*p il' ,* ht J;, Er :Jti'j'F|'ol & ,;'-Pu ,:^U,ib

.olt *"u e-ntclt'o *4
5414. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA bahwa

dia melewati satu kaum, dan di hadapan mereka ada kambing yang

telatr dipanggmg, mereka memanggilnya namun dia tidak mau makan,

dia berkata: Rasulullatr SAW keluar dari dunia dan tidak kenyang

karena roti gandum."

*p hr ,b iJ, ,yi Y ,,sG *u! ; "3 
y e;6'*'*r;'*

,i {r, lP:

it'" ,i;a.'J .:i;li',J* ri ,*:;-,, ,tr') ,91.r ,P &)
.;\r ,p :Jv toq'r:.
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5415. Dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia
berkata, Nabi SAW tidak pernah makan di atas khiwan (meja makan)
dan tidak di atas sukumrjatr (piring), dan tidak pernah dibuat untuknya
roti yang dilembutkan. Aku berkata kepada Qatadah, di atas apa

mereka makan? Beliau berkata, di atas sdar (alas dari kulit dan

lainnya)."

*i *L\t *a # JI * 11 |Jv ti.'i h' 'stu'^,rs.t, *
4 & eq Jq t\:'jt l&,y 4 t ?i 

"il5416. Dari Aisyatr RA dia berkata, Keluarga Muhammad
SAW tidak kenyang sejak datang ke Madinah makan makanan dari
gandum selama tiga hari berturut-turut hingga beliau wafat."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dimakan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya).
Yakni pada zaman hidup beliau sAw. Dalam bab ini disebutkan
padanya enam hadits.

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang pembagian kurma.
Penjelasannya akan disebutkan pada bab terse,ndiri setelah bab qitsaa'
danruthab'.

e6,'i iri3 (Ia mengeras dalam hnryahanht). Hwtf mim

pada kata madhaaghi terkadang diberi baris kasrah tanpa tasydid di
huruf dhadh dan sesudatrnya alif. Malrranya adalah apa yang
dikunyah, atau kunyatran itu sendiri. Maksudnya, kurma itu agak keras
ketika dikunyah, maka dia pun mengunyahnya dalam waktu cukup
lama. Akan disebutkan sesudah beberapa bab dengan lafazh, 'ri!$i'e

€7.Qa yang lebih lceras di antara latrma itu bagi gigi gerahamh)
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Kedua; hadits Ismail (Ibnu Khalid), dari Qais (Ibnu Abi

Hazim), dari Sa'ad (Ibnu Abi waqqash). Dalam penjelasan Ibnu

Baththal yang diikuti Ibnu Mulaqqin disebutkan, "Dari Qais bin

Sa'ad, dari bapaknya." Seakan-akan ia mengisyaratkan bahwa yang

dimaksud adalah Qais bin Sa'ad bin llbadah. Namun hal ini

merupakan kekeliruan yang fatal. Hadits ini telah disebutkan pada

pembahasan keutamaan Sa'ad dari jalur Qais (yakni, Ibnu Abi

Hazim),..Aku mendengar Sa'ad". Sementara dalam riwayat Muslim

dari Qais disebutkan, "Aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash'"

*, * i' gl2 4t e # eL' O-it 1tt<u metihat diriku

sebagai orang ketujuh di antara tuiuh orang bersama Rasulullah

sAW). Di sini terdapat isyarat bahwa dia lebih dahulu masuk Islam.

Penjelasan tentang itu sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang

keutamaannya pada pembahasan tentang keutamaan. Dalam riwayat

Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan bahwa ketujuh orang tersebut

adalah; Abu Bakar, IJtsman, Ali, Zaid bin Haritsah, Az-Zttbair,

Abdunahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Empat orang di

antaranya masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Adapun Ali dan

zaidbin Haritsah keduanya masuk Islam bersama nabi sAW sejak

awal Nabi diutus.

itg,lt \i - zt$it ',33j i\ (Kecuali daun hablah atau habatah).

Maksudnya adalatr bgrrh idhah (pohon besar yang berduri) dan buah

samur (salah satu jenis pohon), serupa dengan lubiyya. Sebagian

mengatakan maksudnya adalah akar-akar pohon' Penjelasannya lebih

detail akan diulas pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Ketiga; hadits satral tentang 'an-naqiy' (roti paling lembut)

dan 'al manakhil' (ayakan). Penjelasannya sudah disebutkan pada bab

terdahulu. Adapun lafazhdi bagian akhir, "Dan apa yang tersisa kami

basahi", yakni kami membasahinya dengan air.

illi"tt (Kami memakannya). Kemungkinan yang dimaksud

adalah mereka memakannya tanpa diadoni dan tanpa dibuat roti.
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Namun, mungkin juga dia mengisyaratkan dengan hal itu kepada

pengadonannya sesudah dibasahi dan dibuat roti kemudian dimakan.

Keempat; hadits Abu Hurairah bahwa beliau melewati kaum

yang di hadapan mereka terdapat kambing yang telah dipanggang.

,S'U'oi ei| ,'o$i (Mereka memanggilnya namun dia tidak

mau makan). Ini bukan termasuk persoalan meninggalkan undangan,

karena undangan yang tidak boleh ditinggalkan berkenaan dengan

walimah, bukan dalam setiap makanan. Seakan-akan Abu Hurairah
mengingat sulitnya hidup pada zaman Nabi, maka dia bersikap zuhud

untuk memakan kambing. Oleh karena itu, dia berkata, "Beliau keluar
dari dunia dan tidak kenyang karena roti gandum." Isyarat ke arah itu
telah disebutkan pada awal pembahasan tentang makanan, dan akan
disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Kelima; hadits Anas tentang khiwan dan sukunujah, yarrg

telah dijelaskan.

Keenam; hadits Aisyah tentang makanan gandum. Isyarat

kepadanya sudah disebutkan di awal pembahasan tentang makanan

dan akan disebutkan pada pembahasan tentang Kelembutan hati.

24. Talbiinah (makanan yang terbuat dari tepung)

,v
3t i'

)tgil^kG*\7*-Vritf
t'&u ,4)i 'u '.*ir 'or1 r;y'.;tS

c. 1.c, .2 
sl .,
i,';t9
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5417. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah (istri Nabi

SAW), biasanya Aisyah apabila ada yang meninggal dari keluargmya,

maka berkumpul untuk hal itu perempuan-perempuzul, kemudian

mereka kembali 
-kecuali 

keluarganya dan orang-orang khusus

baginya- maka dia memerintahkan di bawakan periuk berisi

'talbiinah' lalu dimasak, kemudian dibuat 'tsariid' lalu dituangkan ke

'talbiinah', lalu dia berkata, "Makanlah kalian darinya, sesungguhnya

aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Talbiinah' menyenangknn

hati orang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan'."

Keteransan Hadits:

(Bab talbiinah).Ia adalah makanan yang dibuat dari tepung

atau sisa tepung, dan terkadang diberi madu. Dinamakan demikian

karena putih dan bersih dan halusnya menyerupai susu. Adapun yang

bermanfaat adalah yang halus dan matang, bukan yang kasar dan

belum matang. Katamajammah artinya tempat istirahat. Diriwayatkan

dengan tanda 'dhammah' pada huruf mim artinya menyenangkan.

Sedangkan jimaam artinya peristiratratan. Jammul faras artinya hilang

lelatrnya. Penjelasan hadits Aisyah ini akan disebutkan kembali pada

pembahasan tentang pengobatan.
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5418. Dari Amr bin Munatr Al Jamali, dari Murrah Al
Hamdani, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Telah banyak yang sempurna dari kaum laki-laki, dan

tidak sempurna dari kaum perempuan, kecuali Maryam binti Imran

dan Asiyah lainnya istri Firaun, dan keutamaan Aisyah atas

perempuan-perempuan seperti keutamaan'tsariid' atas makanan

lainnya."

a$G J:, iC *:, *L \t ,u Ut * ;t * 'nt* ,si ,r
.ti),iL e*7' W:d; it

5419. Dari Abu Thuwalah, dari Anas, dari Nabi SAW beliau
bersabda, "Keutamaan Aisyah atas perempuan-perempuan seperti
keutamaan 'tsariid' atas maleanan lainnya."

\t ,ru d, { lrbi ,Su A ?nr ur, ,i,V ;f ; dG f
,* ,p?r',il"q; ti4a;>t *t;i yiY I f* * pj ,li
';A :Ju itf.,tr & *, {,r i' & Ct't; :)v ,lrL

tl

.,f,r1' Ui X a: i :Sv ,yu-';'^i:rT'^:3i

542l.Dari Tsumamatr Uin err"., dari Anas RA, dia berkata,

"Aku masuk bersama Nabi SAW pada seorang budaknya yang

berprofesi sebagai penjatrit. Maka dihidangkan kepadanya piring yang

berisi tsariid." Dia berkata, "Lalu dia perg melanjutkan
pekerjaannya." Dia berkata, 'Maka Nabi SAW mencari-cari dubba'."
Dia berkata, "Maka aku pun mencarinya kemudian meletakkannya

dihadapannya." Diaberkata, "Sejak itu aku menyukai dubba'."
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Keteransan Hadits:

(Bab tsariid). la adalatr makanan yang terdiri dari roti yang

direndam kuah daging. Terkadang dicampur dengan daging.

Terkadang ia sangat bermanfaat daripada daging yang matang jika

direndam dengan kuatrnya.

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama dan kedua

dari Abu Musa dan Anas tentang keutamaan Aisyah dan telah

disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan dan cerita-cerita para

nabi sehubungan dengan biografi Musa alaihissalam ketika

menyebutkan istri Fir'aun, dan padabiografi Maryam.

Al Jamali yang disebutkan dalam sanad hadits Abu Musa

dinisbatkan kepada Bani Jamal, marga daripada Murad. Hadits ini
sudah dijelaskan di tempat itu dan pengukutran keutamaan 'tsariid'

disebutkan lebih khusus daripada ini. Imam Ahmad meriwayatkan

dari hadits Abu Hurai rah, ;llJJt e F?u) Pi * ir' ,r,; ;ttt )ei', rb:s

ilti (Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada sahur dan

tsariid). Namun sanadnya lematr. Ath-Thabarani menukil dari hadits

Salman yang dinisbatkan kepada Nabi, )"ii,:;ti'e;Wit ,pu 4k;t
,-jrti (Keberkahan itu ada pada tiga; berjama'ah, sahur, dan

tsariid).

Abu Thuwalah dalam hadits Anas adalatr Abdullah bin

Abdurrahman bin Hazm. Iyadh mengklaim bahwa dalam riwayat Abu

Dzar di tempat ini disebutkan dari Ibnu Abi Thuwalah. Namun hal ini

keliru dan saya tidak melihatnya pada naskah yang ada pada kami dari

jalur Abu Dzar kecuali menurut versi yang benar. A1 Qabisi
menyebutkan, "Khalid bin Abdullatr bin Abi Thuwalah menceritakan

kepada kami." Tetapi ini juga adalatr kekeliruan, hanya saja ia dari

Abu Thuwalah. Ketiga adalah hadits Anas tentang penjatrit.

f Ui'ge7 (Dia mendengar Abu Hatim). Dia adalah Asyhal

bin Hatim Al Bashri. Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan
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namanya dan nama bapaknya pada naskah sumber dan dalam salah

satu naskah disebutkan, "Asyhal bin Hatim menceritakan kepada
kami." Adapun Ibnu Aun adalah Abdullah.

yV 'i i* * (Kepada budak mililcnya yang berpotensi

sebagai seorang penjahit). Sudah disebutkan bahwa tak ada
keterangan tentang namanya, dan penjelasan hadits ini sudah
dipaparkan pada bab "orang yang memakan dari berbagai tempat di
piring."

26. Kambing Panggang dan Kaki Depan serta Sisi Badan

*'t iL\t * 4t*i a t-;r

:)s ,r,.v;:)t:4 & i,r qr, *Ut;'di G,U & :Jvitti *
'6"r & d; W, 

"i., t. , ,
.A *;b;7t:, ,s't: y, ,ir,

542l.Dari Qatadah, dia berkata, .,Kami biasa datan, U.O"O"
Anas bin Malik RA sementara tukang rotinya sedang berdiri. Dia
berkata, 'Makanlah kalian, aku tidak mengetahui Nabi sAw melihat
roti yang dilembutkan hingga dia kembali kepada Allah, dan beliau
tidak pemah melihat kambing 'panggang, dengan matanya sama
sekali."

.'ti; l, ,rA ,:is<";:t a'*,
5422. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dari

bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memotong dari
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kaki depan kambing, lalu makan darinya, kemudian diseru kepada

shalat maka beliau pun melepaskan pisau dan shalat tanpa mengulangi

wudhu."

Keteransan Hadits:

Disebutkan hadits Anas yang di dalamnya disebutkan, "Dan

beliau tidak melihat kambing 'panggang'." Pada riwayat ini

disebutkan dengan kata'samiithah' dandalam riwayat Al Kasymihani

dengan kata 'masmuuthah'. Kemudian disebutkan hadits Amr bin

umayyah, ..Beliau memotong daripada kaki depan kambing." Kedua

hadits ini sudah disebutkan terdatrulu. Adapun penyebutan 'sisi badan'

diisyaratkan oleh Imam Bukhari hadits Ummu Salamah, Jld.j ql

i>ut ,)t?tt'j'4'F6 c-f b *i *v h, & 4' (sesungguhnva

ia menghidangkan kepada Nabi sAW sisi badan kambing panggang,

maka beliau SAW memakan darinya, kemudian bangkit untuk shalat)'

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menganggapnya

shatrih. Sudah disebutkan pada "Bab Memotong daging dengan

pisau", isyarat kepada hadits Al Mughirah bin Syo'b+, dan pada

hadits tersebut yang dikutip Abu Daud dan An-Nasa'i, ,* Ct &

e w d'fr'Fl - irttst'irlt ;c# *'jb P, * ht 6*"
bertamu kepada Nabi SAW, maka beliau meminta sisi badan kambing

lalu dipanggangkan. Lalu beliau mengambil pisau besar dan

memotongknn untukht dengan pisau itu dari daging panggang

tersebut).Ibnu Baththal berkata, Dikompromikan antara hadits ini dan

juga hadits Amr bin Umayyah dengan perkataan Anas,

..sesungguhnya beliau sAw tidak pernatr melihat kambing
.masmuuth'." Maka beliau menyebutkan apa yang terdahulu pada bab

..Roti yang dihaluskan", dan telatr berlalu pembatrasan tentangnya

secira lengkap.
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27.Makanan, Daging, dan selainnya yang Disimpan Oleh Kaum
Salaf di Rumah-Rumah dan dalam Perjalanan Mereka

Aisyah dan Asma' berkata, "Kami membuat untuk Nabi SAW
dan Abu Bakar makanan bekal perjalanan."
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5423. Dari Abdurrahman bin 'Abis, dari bapaknya, dia berkata,

"Aku berkata kepada Aisyah, 'Apakah Nabi SAW melarang memakan

daging-daging kurban lebih dari tiga hari?' Dia berkata, 'Beliau tidak
melakukannya kecuali pada saat manusia mengalami kelaparan, maka

beliau menginginkan agar orang kaya memberi makan orang miskin.
Dan sunggguh kami biasa mengangkat kaki hewan dan memakannya

sesudah lima belas hari'. Dikatakan, 'Apa yang mendesak kamu
kepada hal itu?' Dia tertawa dan berkata, 'Tidaklah keluarga

Muhammad kenyang dengan roti gandum yang diberi lauk selamatiga
hari hingga beliau bertemu Allah'."

Ibnu Katsir berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami,
Abdunahman bin Abis menceritakan kepada kami seperti ini.

i a *i,:)b\t,* # Jl €6
d'L itlL Gi ,.6 ;.t'Js': ^\'d
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5424.Dari Jabir, dia berkata, "Kami ti*u UrrUekat Aaghg

kurban di masa Nabi SAW ke Madinah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad dari Ibnu

Uyainah. Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha', 'Apakah

beliau mengatakan hingga kami sampai ke Madinah?' Dia menjawab,

'Tidak'."

Keteranean Hadits:

(Bab makanan dan daging yang disimpan oleh kaum salaf di
rumah-rumah dan dalam perjalanan mereka). Tidak ada satu pun di
antara hadits-hadits pada bab ini yang menyebutkan tentang makanan.

Hanya saja disimpulkan darinya dengan menggabungkan atau dari

konsekuensi perkataan Aisyah, "Tidaklah kenyang daripada roti
gandum yang diberi lauk selama tiga hari" karena penafian

keberadaan diberi lauk berarti penafian keberadaan makanan secara

mutlak. Kemudian keberadaan hal itu selama tiga hari secara mutlak

terdapat dalil tentang bolehnya mengambilnya dan menyimpannya di

rumah. Mungkin juga yang dimaksud dengan makanan adalatr apa

yang dimakan termasuk semua lauk.

?;, fJ ,t?: '{i *v ht ,k d.v;;:" i;tt1 'z*.o uttl
(Aisyah dan Asma' berkata, "Kami membuat makanan bekal

perjalanan untuk Nabi SAW dan Abu Baknr"). Hadits Aisyah sudatr

disebutkan dengan sanad yung maushul di bab "Hijrah ke Madinah"

secara panjang lebar, dan hadits Asma' sudatr disebutkan dalam kitab

Jihad dan sudah dibatras terdatrulu. Kemudian Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits salah satunya adalah dari Aisyah.
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O,.( V frb q. f")t * f (Dari Abdurrahman bin Abis dari

bapaknya). Dia adalah Abis Ibnu Rabi'ah An-Nakha,i Al Kufi
seorang tabi'in senior sering tersamar dengan Abis bin Rabi'ah Al
Ghathifi, seorang sahabat. Disebutkan oleh Ibnu yunus, dan dia
berkata, "Dia juga tergolong sahabat yang turut dalam pembebasan
Mesir, namun aku tidak mendapati mereka mengutip riwayat darinya."

'gtAt'&'o1t,6 *i ort it * e rt,fi 6 :Liti (Betiau

berkata, "Beliau tidak melakukannya kecuali pada saat manusia
mengalami kelaparan, maka beliau menginginkan agar orang kaya
memberi makan orang miskin'). Aisyah menjelaskan dalam hadits ini
bahwa larangan menyimpan daging kurban sesudah tiga hari telah
dihapus dan bahwa sebab larangan itu khusus pada tahun itu, karena
faktor yang dia sebutkan. Akan datang penjelasan lebih luas tentang
ini di bagian akhir pada pembahasan tentang Kurban. Maksud Imam
Bukhari terdapat pada kalimat, "Dan sesungguhnya kami biasa
mengangkat kaki depan hewan...", karena sesungguhnya di dalamnya
terdapat penjelasan bolehnya menyimpan daging dan makan dendeng.
Disebutkan bahwa faktor yang menyebabkannya adalah sedikitnya
daging pada mereka, dimana mereka tidak kenyang karena makan roti
gandum selama tiga hari berturut-turut.

f i) 
'SA1 

lnnu Katsir berkata). Dia adalah Muhammad,

yaitu termasuk salah satu guru Imam Bukhari. Maksudnya, penegasan
Sufyan Ats-Tsauri bahwa Abdurrahman bin Abis mengabarkan
kepadanya tentang hal itu. Bagian ini dinukil oleh Ath-Thabarani
dengan sanad yang maushul di dalam muJam Al Kabir dari Mu'adz
bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Katsir.

Kemudian Imam Bukhari menukil hadits Jabir dari Abdullah
bin Muhammad, dari Sufyan, dari Amr, dari Atha'. Sufyan yang
dimaksud dalam sanad ini adalatr Ibnu uyainah. Sedangkan Sufyan
yang sebelumnya pada hadits Aisyah adalah Ats-Tsauri seperti sudah
saya jelaskan.
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,.;.t |t'rbi ii{6 lntwayat ini dikutip juga oleh Muhammadv.v

dari Ibnu Uyainah). Dikatakan, Sesungguhnya Muhammad yang

dimaksud di sini adalah Ibnu Salam. Saya menemukannya dalam

hadits di Musnad Muhammad bin Yahya bin Abi Umar dari Sufyan

dengan lafazh, "Kami biasa melakukan 'azl pada masa Rasulullah

SAW sementara Al Qur'an turun dan kami biasa berbekal daging

kurban di musim haji ke Madinah."

Lt g'; i.t',5'6: (bnu Juraii berkata...)' Imam Bukhari

mengutip substansi pokok hadits ini dengan sanadyaigmaushul pada

bab "Apa-apa yang dimakan daripada hewan kurbaq'], padl

pembahasan tentang Haji dengan redaksi, O'pi S;5. * * JSi, 
lJ (f

t\i'rrt 4? ,Sui Pi )Y Xr' & H' d '#? .p* lxami biasa tidak

makan daripada daging kurban kami lebih dari tiga hari, lalu Nabi

SAII/ memberi keringanan kepada kami seraya bersabda, "Makanlah

dan berbekallah"). Dan tidak disebutkan tambatran di tempat ini.

Namun, ia disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dari

Muhammad bin Hatim dari Yahya bin Sa'id dengan sanad

sebagaimana yan1 dinukil Imam Bukhari, lalu dia berkata sesudah

kalimat, "Makanlah dan berbekallah." Aku berkata kepada Atha',

"Apakah Jabir berkata, 'Hingga kami sampai ke Madinah?'. Dia

berkata, 'Benar'." Demikian yang tercantum, berbeda dengan apa

yang tercantum pada riwayat Imam Bukhari yang disebutkan, dia

berkata, 'Tidak'. Apa yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari

itulatr yang dijadikan pegangan, karena Imam Ahmad

meriwayatkannya dalam Musnadnya dari Yahya bin Sa'id sama

seperti itu. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa'i, dari Amr bin Ali,

dari Yahya bin sa'id. Perbedaan Imam Bukhari dan Muslim di tempat

ini telah disitir oleh Al Humaidi dalam kitabnya Al Jam'u bainash

Shahihain lalu diikuti oleh Iyadh, tetapi mereka tidak menyebutkan

mana yang lebih kuat. Lalu hal itu dilalaikan oleh para pensyarah

Shahih Bukhari sebagaimana yang sempat aku teliti.
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Maksud perkataannya, "Tidak", bukanlah menafikan hukum,

bahkan maksudnya bahwa Jabir tidak menegaskan keberlangsungan

hal itu pada mereka hingga mereka datang. Atas dasar ini, maka
perkataannya dalam riwayat Amr bin Dinar dari Atha', "Kami biasa

berbekal daging kurban ke Madinah", yakni ketika kami berangkat

menuju Madinah dan tidak menjadi kemestian tetap ada bersama

mereka hingga mereka sampai di Madinah.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Tsauban, dia berkata,

,e*'&'4>1Ls$ u ,/ iti ! '+'at *i * h' ,P V' C'
?rt ,b '^, QLi Q,tabi SAW menyembelih hewan kurbannya

kemudian berkata kepadaku, "Wahai Tsauban, uruslah daging ini".
Maka aku senantiasa memberinya makan dari daging itu hingga

sampai di Madinah). Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat

bantahan kepada mereka yang mengklaim dari golongan Sufi yang

tidak membolehkan menyimpan makanan untuk besok, dan predikat
wali tidak berhak disandang mereka yang menyrmpan makanan

meskipun sedikit. Orang yang menyimpan berarti berburuk sangka

kepada Allah." Namun, hadits-hadits di atas sudah mencukupi untuk
membantah mereka yang berpendapat seperti itu.

28. Hais (Makanan yang terbuat dari Keju, Kurma, dan Samin)
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5425. Dari Affi bin Abi Amr Maula Al Muththalib bin

Abdillah bin Hanthab bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata:

Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalhah, "Carilah anak di

antara anak-anak kamu untuk melayaniku", maka Abu Thalhah

keluar membawaku sambil memboncengku di belakangnya, aku pun

melayani Rasulullah SAW setiap kali singgah, maka aku

mendengamya banyak mengucapkan'allahumma inni a'uudzubika

minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa

dhala'id dain wa ghalabatir rijaal' (ya Allah sesungguhnya aku

berlindung kepada-Mu daripada kerisauan dan kesedihan,

ketidakberdayaan dan kemalasan, bakhil dan pengecut, himpitan

utang dan tekanan orang-orang). ltkg senantiasa melayaninya hingga

kami sampai ke Khaibar dan didatangkan Shafiyyatr binti Huyay yang

telah dikuasainya, maka aku melihat dia menutupkan mantelnya

kepadanya di belakangnya, yakni pakaiannya, kemudian

memboncengsya di belakangnya. Hingga ketika kami berada di

Shahba' beliau membuat hais yang diletakkan di tikar kemudian

mengutusku agar aku memanggil beberapa laki-laki, dan mereka

makan dan itu merupakan waktu berkumpulnya beliau dengan

Shafiyyah. Kemudian beliau datang hingga ketika tampak kulit Uhud

beliau berkata, 'Ini gunung yang mencintai kami dan kami

*
ut l
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mencintainya'. Ketika telah terlihat olehnya Madinah dari ketinggian,
beliau berkata, 'Ya Allah sesungguhnya aku mengharamkan apa yang
ada di antara kedua gunungnya sama seperti Ibrahim mengharamkan

[memuliakanJ Makkah, ya Allah berilah berkah untuk mereka pada
mud mereka dan sha' mereka'."

Keteranqan Hadits:

(Bab Hais). Penafsiran dan penjelasan hadits di bab ini sudah
disebutkan dalam kisah shafiyyah pada perang Khaibar. Asal kata
hais adalah apa yang dibuat dari kurma, keju, dan samin. Terkadang
dibuat sebagai ganti keju atau tepung. Dhala'id dain yakni beratnya
utang. Ibnu At-Tin menyebutkan dengan memberi sukun pad,a dhal'u
dan menafsirkannya dengan 'kecenderungan'. Kata yahwi yakni
menjadikan untuknya hawiyyah dan ia adalah kain yang dibuat dan
dililitkan sekitar punuk onta unutk memerihara penunggangnya agar
tidak jatuh dan dapat beristirahat dengan bersandar kepadanya.

Lri'i r,s. ti1 ;!; Sai ;6rmudian beliau datang hingga tampak

bukit uhud). Pembicaraan tentang ini sudah disebutkan pada akhir
pembahasan tentang haji.

29. Makan dengan Wadah yang ada peraknya

* d"* ,:Jt;- t:+c,i :Jv ;:t711, ,fj i # e
A;;ua ,#-$ AL ry Gs'#t Jl eri'i. ,f!)t
f;'t: r7 
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5426. Dari Saif bin Abi Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata: Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepadaku

bahwasanya mereka berada di sisi Hudzaifah, lalu dia minta minum,

maka dia diberi minum oleh seorang Majusi, ketika dia meletakkan

gelas di tangannya, maka dia melempari dengannya dan berkata,

"Sekiranya aku tidak melarangnya bukan hanya sekali dan tidak pula

dua kali, seakan-akan dia mengatakan, 'Aku belum melakukan ini,
tetapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Jangan kamu memakai

slttra, dan 'diibaaj' dan jangan kamu minum pada bejana emas dan

perak dan jangan pula makan di piringnya, karena sesungguhnya ia

untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat'."

Keterangan hadits:

(Bab makan dengan wadah yang ada peralcnya). Yakni yang

disepuh/dilapisi dengan perak. Demikian diperbolehkan makan

dengan memakai wadah kecuali wadah emas dan perak. Kemudian

terjadi perbedaan pendapat tentang bejana yang terdapat sesuatu

daripada emas atau perak, baik ditambalkan atau dicampurkan atau

dicat. Hadits Hudzaifah yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bab ini
terdapat larangan untuk minum dalam wadah emas dan perak, lalu

ditetapkan larangan makan dengan wadah tersebut, karena lebih

utama. Sementara disebutkan dalam hadits Ummu Salamah yang

dikutip Imam Muslim sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan

tentang minuman. Larangan untuk makan dengan wadah tersebut juga

berdasarkan nash. Ini berlaku pada sernua yang terbuat dari emas atau

perak. Adapun yang dicampur atau yang ditambal atau yang disepuh,

maka disebutkan hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan Al
Baihaqi dari Ibnu Umar dinisbatkan kepadaNabi SAW, *i e.a.*' ,y
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(Barangsiapa minum di wadah emas dan perak atau wadah yang
terdapat sesuatu dari itu, maka sesungguhnya di dalam ronggq
perutnya bergejolak api jahannam). Al Baihaqi berkata: yang

masyhur dari Ibnu Umar adalah mauquf, kemudian diriwayatkan juga
seperti itu dan dikutip Ibnu Abi syaibah dari jalur lain darinya
bahwasanya dia tidak minum dari wadah yang terdapat lingkaran
perak dan tidak pula wadah yang ditambal dengan perak. Dari jalur
lain darinya bahwa dia tidak suka hal itu. Dalam kitab Al Ausathkarya
At-Thabarani dari hadits Ummu Atiyyah disebutkan, & )lt J?: J{
:A, *'A "i,griilr ,F* f tj * ht (Rasutuuah sAW

melarang menyepuh gelas dengan perak kemudian diberi keringanan
untuk perempuan). Al Mughlathai berkata, "Hadits ini tidak sesuai
dengan judul bab, kecuali jika wadah tersebut ditambal dengan
perak." Al Karmani menjawab bahwa kata .diberi perak, meskipun
secara zhahimya dipahami sesuatu yang ada peraknya, tetapi
mencakup juga benda yang dibuat dari perak, sementara makan dalam
wadah dari perak diikutkan dalam larangan untuk minum pada bejana
perak, karena adanya kesamaan illat keduanya sehingga hadits
tersebut sesuai denganjudul bab.

30. Tentang Makanan
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5427 . Dari Qatadah, dari Anas, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Perumpamaan orang mukmin

yang membaca Al Qur'an adalah seperti utrujjah; aromanya wangi

dan rasanya enak. Perumpamaan orang muhnin yang tidak membaca

Al Qur'an adalah seperti kurma; tidak beraroma dan rasanya manis.

Perumpamaan orang munafik yang membaca Al Qur'an adalah

seperti raifuanah; aromanya wangi dan rasanya pahit. Perumpamaan

orang munafik yang tidak membaca Al Qur'an adalah seperti

hanzhalah; tidak beraroma dan rasanya pahit."

q$ eCt t-'t ,t;

,t3r &qG rP
,1,. . lo,
dt e r,,'t f

.tf'LJr iL ;'ry.rlt ):z;,5

5428. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Keutamaan Aisyah atas kaum perempuan adalah seperti keutamaan

tsarid atas seluruh makanan."

d'+,tt ilu'&': *\t J:"Ut,f i;:) sri *
o,l .i,i c. c t.

J*,.r, gs o, ^q *ru ti1 ,Ltitr'i'; €:,-;i'ij.J-:,-,t-r1jt

5429. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Safar (bepergian) adalah bagian dari adzab, ia menghalangi salah

seorang di antara kalian untuk tidur dan maksn. Apabila seseorang

telah menyelesaikan keperluannya, maka hendakloh dia segera

pulang kepada keluarganya. "

:JL' *3 *L\'*

.{.,i Jt

7IA _ FATHUL BAARI



Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Abu Musa tentang perumpamaan orang

mukmin yang membaca Al Qur'an sebagaimana telah disebutkan pada

pembahasan tentang Keutamaan Al Qur'an. Yang dimaksud adalah

pengulangan tentang makanan. Kemudian kata tha'aam (makanan)

digunakan juga dengan arti tha'm (rasa).

Kedua, hadits Anas tentang keutamaan Aisyah sebagaimana

yang telah disinyalir, dan di dalamnya disebutkan juga tentang

makanan.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, "Safar (bepergian) adalah

sebagian dari adzab." Imam Bukhari menyebutkannya karena adanya

kalimat, "Ia mencegah salah seorang di antara kalian dari tidur dan

makan." Hal ini telah dijelaskan di bagian akhir bab umrah pada

pembahasan tentang haji.

Ibnu Baththal berkata, "Makna judul bab adalah

diperbolehkannya makan makanan yang baik, dan zuhud bukan berarti

menyalahi hal itu, sebab dalam penyerupaan orang mukmin dan apa

yang dimakannya dengan sesuatu yang baik, serta orang kafir dan apa

yang dimakannya dengan sesuatu yang pahit, merupakan motivasi

untuk makan makanan yang baik dan manis." Dia juga berkata,

"Hanya saja kaum salaf tidak menyukai berlebihan memakan

makanan yang baik-baik, karena khawatir akan menjadi suatu

kebiasaan, sehingga jiwa tidak dapat bersabar bila kehilangan." Dia
melanjutkan, "Adapun dalam hadits Abu Hurairah, terdapat isyarat

bahwa manusia selama hidup di dunia tidak dapat menghindari

kebutuhan yang dapat menguatkan jasmaninya untuk melalnrkan

ketaatan kepada Tuhannya. Allah membuat hal itu sebagai tabiat bagi
jiwa demi berlansungnya kehidupan. Namun, orang mukmin
memamfaatkan hal itu sesuai prinsipnya yang lebih mengutamakan

urusan akhirat daripada urusan dunia."
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Mughlathai mengklaim bahwa Ibnu Baththal berkata sebelum

hadits Abu Hurairah yang maknanya, "Di dalamnya tidak disebutkan

tentang makanan." Lalu Mughlathai berkomentar, "Pernyataan 'di

dalamnya tidak disebutkan tentang makanan' merupakan kelalaian,

karena kalimat, 'ia menghalangi salah seorang kalian dari tidur dan

makan'." Namun, pemyataan ini ditanggapi oleh Syaikh Sirajuddin

Ibnu Al Mulaqqin bahwa kelalaian yang dimaksud tidak ada, sebab

redaksi pernyataan Ibnu Baththal adalah, "Di dalamnya tidak

disebutkan tentang makanan yang paling utama dan yang paling

rendah". Apa yang dia katakan memang benar sehingga tidak ada

kelalaian tersebut.

31. Lauk Pauk

1f Ln;;i e ok :Ji #'; tdt'e;'^fi q; ,r
|tvi tTi .i'tSr rli ,r1iliiw ,ri;;.5 d-;$'oi ikG o;tri

itut A,; ,i *; *t i ,'Jub'-r;i *aht ,k y, );)
.frld\i Gr'&i7 ol G -:#i|+it:lv .:,*i?
:^;'1. 

rtlr ,P,-4G'C;.t:,7- P't *\t *:t;;;'P;j
fL3.i 'ri J ,Jw ,41 il'o, flt iL, oI ylurau i;
,$'i-l i;i * y i:"u a W, a' 

!r; i:!U,,'ii
5430. Dari Rabi'ah, dia mendengar Al Qasim bin Muhammad

berkata, "sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah;

Aisyah ingin membelinya dan memerdekakannya, maka keluarganya

berkata, 'Walahya untuk kami'. Aisyah menceritakan hal itu kepada
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Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Jika engkau menghendaki, maka

persyaratkan kepada mereka, sesungguhnya wala' adalah bagi siapa

yang memerdekakan'. " Dia berkata, "Dia dimerdekakan dan disuruh

memilih untuk tetap berada sebagai istri bagi suaminya atau berpisah

dengannya." Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah dan

di atas tungku api ada periuk yang mendidih. Beliau minta dibawakan

makan siang dan diberikan roti serta lauk pauk yang ada di rumah.

Beliau bertanya, 'Bukankah aku melihat daging?' Mereka berkata,

'Benar wahai Rasulullah, tetapi ia adalah daging yang disedekahkan

kepada Barirah dan dihadiahkan kepada kita'. Beliau bersabda, 'Ia
adalah sedekah bagi Barirah dan hadiah bagi kita'."

Keterangan Hadits:

(Bab lauk pauk). Kata udm (lauk) merupakan bentuk jamak

dari kata idaam. Sebagian mengatakan, jika dibaca udm, maka untuk
bentuk tunggal, dan jika dibaca udum, maka untuk bentuk jamak.

Disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah dan di

dalamnya disebutkan, "Maka dibawakan lauk-pauk yang ada di
rumah." Kemudian disebutkan daging yang disedekahkan kepada

Barirah. Hal ini telah dijelaskan secara lengkap ketika membicarakan

kisah Barirah pada pembahasan tentang talak.

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Ath-Thabari berkata,

"Kisah ini menunjukkan sikap Nabi SAW yang lebih mengutamakan

makan daging, jika mendapatkannya." Kemudian dia menyebutkan

hadits Barirah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, f,!fur g. |;lt i;

;,j[t a7\1 (Penghulu lauk pauk di dunia dan akhirat adalah daging).

Lalu dia berkata, "Adapun keterangan dari Umar dan selainnya dari

kalangan ulama salaf yang lebih mengutamakan makan selain daging

adalah hanya untuk menahan nafsu, atau mungkin karena tidak suka

berlebihan dan bersikap boros, karena mereka memiliki harta yang

sedikit."
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Selanjutnya, dia menyebutkan hadits Jabir ketika dia menjamu

Nabi SAW dan menyembelih seekor kambing untuk beliau. Ketika

Jabir menghidangkan, maka beliau bersabda, P). $ 'dJir? 'r3 ',!fis

(Seakan-akan engkau telah mengetahui bahwa kami suka daging). Hal

ini lebih disebabkan oleh sedikitnya bahan makanan yang ada, maka

kesukaan mereka terhadap daging adalah karena faktor ini. Demikian

pernyataan Ibnu Baththal. Hadits Barirah diriwayatkan Ibnu Majah

dan hadits Jabir diriwayatkan Ahmad secara panjang melalui jalur

Nubaikh Al Anazi. Asal hadits tersebut dalam kitab Shahih tanpa

tambahan.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang lauk pauk.

Menurut jumhur, ia adalah sesuatu yang dimakan dengan roti dan bisa

menyedapkan rasanya, baik yang berkuah atau tidak. Sementara Abu

Hanifah dan Abu Yusuf mempersyaratkan adanya unsur pembuatan.

Hal itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Pada hadits Aisyah disebutkan, "Keluarga Barirah berkata,

'Wala'nya adalah untuk kami'." Kalimat ini digabungkan kepada

pemyataan yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya

adalah, "Kami menjualnya dan wala'nya untuk kami." Di dalamnya

disebutkan juga bahwa beliau bersabda, #7 *'i (Jika engkau

mau, maka persyaratkan), yakni dengan kata syarrithiihi.

Di dalamnya disebutkan , 31 V'il 'ei j; bi ,; c''pa 'ri*i(J

IASU: lOia dimerd.eknkan lalu disuruh memilih antara tetap berada

sebagai istri bagi suaminya atau berpisah dengannya). Kata'tetap'

disebutkan dengan kata taqirra. Menurut Ibnu At-Tin, bisa saja

asalnya adalah waqara sehingga ra' tidak ditasydid dan htrruf qaf

diberi tanda knsrah. Dikatakan, waqirtu, artinya aku duduk dengan

stabil. Dia berkata, "Bisa juga huruf qaf diben tanda fathah, yakni

disertai tasydid pada huruf ra' dari perkataan mereka 'qarrartu bil

makaen', artinya aku tinggal di satu tempat. Dikatakan, dengan

memberi tandafathah padahuruf qaf dan boleh juga membei kasrah
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yang berasal dari kata qarra - yaqiruu. versi ketiga inilah yang akurat
dalam riwayat.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan hadits tersebut dari jalur Ismail
bin Ja'far, dari Rabi'ah, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata,
"Sesungguhnya pada Barirah terdapat tiga sunnah...". Namun, tidak
disebutkan bahwa dia menyandarkannya kepada Aisyah. oleh karena
itu, Al Ismaili menanggapi, "Hadits yang dia nyatakan shahih ini
adalah mursal. " Secara zhahir, apa yang dia katakana adalah benar,
tetapi dalam menyebutkan jalur maushul baginya, Imam Bukhari
berpatokan dengan jalur Malik, dari Rabi'ah, dari Al easim, dari
Aisyah sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang
nikah dan talak. Namun, dia dia menghindari penyebutan hadits dalam
bentuk yang sama secara keseluruhan pada bab yang lainseperti yang
biasa dilakukannya, dan saya sudah menjelaskan mereka yang
mengutip hadits ini dengan sanad yang maushul di bab "Menjual
budak perempuan tidak dianggap sebagai talak baginya',, pada
pembahasan tentang talak.

32. Manisan dan Madu

J;t ;iS :"dts q- ir ,f ) a;4G * ,,i ,;?i :Jv fb *
. pt ),s:tr';lt U *:r rlLirr *t .l,r

5431. Dari Hisyam, dia berkata: Bapakku -.rrguU.r;
kepadaku dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW menyukai
manisan dan madu.
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5432. Dari Al Maqburi, dari Abu Huiairah, dia berkata, "Aku

senantiasa menyertai Nabi SAW dengan perut yang kenyang, ketika

aku tidak memakan khamiir dan tidak memakai hariir (sutera), serta

tidak dilayani fulan dan fulanah, aku menempelkan perutku dengan

batu dan aku minta dibacakan ayat dari seseorang, padahal ayat itu ada

bersamaku, agar dia berbalik bersamaku dan memberiku makan.

Sebaik-baik manusia terhadap orang miskin adalah la'far bin Abu

Thalib. Dia berbalik bersama kami dan memberi makan kepada kami

apa yang ada di rumahnya, hingga terkadang dia mengeluarkan untuk

kami tempat madu yang tidak ada isinya, lalu kami membelahnya dan

kami menjilati apa yang ada di dalamnya."

Keteransan Hadits:

(Bab manisan dan madu). Demikian disebutkan dalam riwayat

Abu Dzar, yaitu dengan kata fualwa. Adapun selainnya membacanya

fualwaa', dan keduanya merupakan dialek yang benar. Ibnu Wallad

berkata, "Menurut Al Ashma'i, ia dibaca pendek dan ditulis dengan

huruf ya', sementara dalam keterangan Al Farra' dibaca panjang dan

ditulis dengan huruf alif. Sebagian mengatakan bisa dibaca panjang

dan pendek." Al-Laits berkata, "Bacaan yang panjang lebih banyak

digunakan. Maknanya adalah segala sesuatu yang manis dan

dimakan." Al Khaththabi berkata, "Nama halwaa (manisan) tidak
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digunakan kecuali untuk sesuatu yang masuk unsur pembuatan."

Dalam kitab Al Mukhashshash karya Ibnu Sayyidih disebutkan, "Ia

adalah sesuatu yang dibuat dari makanan dengan memiliki rasa manis,

dan terkadang digunakan juga untuk menyebut buah-buahan."
')3lt1 

tstAt 
nai- 

ltttenyukai manisan dan madu). Demikian

dalam semua riwayat, yaitu dibaca pendek. Pada bab-bab tentang talak

sudah disebutkan melalui dua versi. Ia adalah penggalan hadits yang

terdahulu tentang kisah pemberian pilihan. Ibnu Baththal berkata, "Al

flalwa (manisan) dan madu termasuk makanan yang baik

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al
Mu'minuun l23l ayat 51, yfur'U tF (Makanlah dari makanan

yang baik-baik). Hal ini mendukung pendapat mereka yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah makanan mubah yang

lezat." Termasuk dalam makna hadits ini adalah semua jenis makanan

lezat yang menyerupai manisan dan madu, seperti yang dijelaskan

pada awal pembahasan tentang makanan.

Al Khaththabi yang diikuti Ibnu At-At-Tin mengatakan,

"Kesukaan Nabi SAW terhadap manisan dan madu tidak dalam arti

menyukainya secara berlebihan disertai dorongan nafsu yang kuat.

Namun, beliau mengambilnya jika dihidangkan. Dari sini diketahui

bahwa beliau menyukainya." Dari hadits ini disimpulkan tentang

bolehnya mengambil makanan dari berbagai jenis. Adapun sebagian

orang yang wara' tidak menyukai hal itu dan tidak memberi

keringanan untuk makan manisan, kecuali yang manisnya alami,

seperti kurma dan madu. Namun, hadits ini menolak pendapat mereka.

Hanya saja yang melakukan demikian itu di kalangan salaf adalah

orang-orang lebih mengutamakan untuk mengakhirkan menikmati

yang baik-baik sampai di akhirat disertai kemampuan untuk hal itu di

dunia karena sifat tawadhu' bukan kikir.

Dalam kitab Fiqh Al-Lughah karya Ats-Tsa'alibi disebutkan

bahwa halwa (manisan) yang disukai Nabi SAW adalah maji', yaitu
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kurma yang dicampur dengan madu. Akan disebutkan pada bab

"Mengumpulkan Dua Jenis Makanan" hadits yang mengatakan bahwa

beliau SAW menyukai keju dan kurma. Di dalamnya terdapat

bantahan terhadap mereka yang mengklaim bahwa yang dimaksud

dengan manisan beliau sAw adalah apa yang beliau sAw minum

setiap hari, yaitu segelas madu yang dicampur air. Adapun manisan

yang dibuat, maka beliau tidak mengenalnya. Dikatakan juga yang

dimaksud dengan manisan di sini adalah faluuzaj (sejenis puding)

bukan yang dimasak.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari

Abdurrahman bin Syaibah, dari Ibnu Abi Al Fudaik dari Ibnu Abi

Dzi'ib, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Abdurrahman bin

Syaibah adalah Abdurrahman bin Abdul Malik bin Muhammad bin

Syaibah Al Hizami Al Madani yang dinisbatkan kepada kakek

bapaknya. Sungguh keliru sebagian mereka yang mengatakan bahwa

dia adalah Abdurrahman bin Abi Syaibah. Sedangkan kata 'Abi'

sebagai tambahan dan merupakan kekeliruan. Tidak ada riwayat

Abdurrahman dalam Shahih Bukhari selain dua tempat; salah satunya

di tempat ini. Adapun Ibnu Abi Al Fudaik adalah Muhammad bin

Ismail, dan kebanyakan disebutkan tanpa alif danlam,yaitu Fudaik.

i'lt * (Aku biasa menyertai). Hadits ini disebutkan

pembahasan tentang keutamaan melalui jalur lain dari Ibnu

Dzi'ib, dan bagian awalnya disebutkan, "Orang-orang berkata:

Hurairatr sangat banyak. . .".

* d. (Dengan perutht yang kenyang). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan kata bisyab'i, dan artinya berbeda

dengan kata lisyiba'i, karena kata bisyabt mengindikasikan adanya

saling tukar-menukar, sedangkan lisyab'ijuga tidak menafikan makna

ini.

(Dan aku tidak memakai sutera). Demikian di

tempat semua periwayat, yaitu menggunakan kata fuariir

t,

tg
tl
m

I

pada

Abi
Abu

)it-/t'61
ini oleh
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(sutra), dan telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan

dengan kata habiir (kain bergaris). Namun, telah disebutkan bahwa

dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan hariir. Iyadh berkata, "Kata
habiir terdapat dalam riwayat Al Qabisi, Al Ashili, dan Abdus.
Demikian juga dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi serta dalam
riwayat An-Nasafi. Sedangkan periwayat lainnya menggunakan hariir
seperti yang terdapat di tempat ini." Kemudian Iyadh mengukuhkan

riwayat dengan kata fuabiir. Dra berkata, "Ia adalah pakaian yang

bergaris, yaitu pakaian yang dihiasi dan berwarna, yang diambil dari

kata tabbiir artinya tafusiin (menghias). Dikatakan jnga fuabiir adalah

pakaian yang berwarna dan bergaris. Sebagian mengatakan, 'Ia adalah

pakaian yang baru'."

Hanya saja riwayat yang menyebutkan hariir (sutera) menjadi
tidak kuat, karena redaksi hadits memberi asumsi bahwa Abu
Hurairah melakukan hal itu sesudahnya, setelah sebelumnya dia tidak
melakukannya, padahal sesungguhnya dia tidak memakai sutra sejak
awal maupun sesudah itu, berbeda dengan memakan khamiir (roti
yang adonannya beragi) dan memakai fuabiir (kain bergaris)
sesungguhnya dia melakukan hal ini, setelah sebelumnya tidak
mendapatkannya.

,, t , t, t
Uyi 'li |,i s!:rAi- 15 (Dan aku tidak dilayani fulan dan tidak

pula fulanah). Kemlngkinan yang dimaksud Abu Hurairah adalah

dirinya, hanya saja dia menggunakan kiasan dan tidak menyebutkan

secara jelas. Namun, mungkin juga Abu Hurairatr menyebutkan
seseorang, tetapi periwayat menyebutkan dengan kiasan.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Ayub, dari Ibnu Sirin, dari
Abu Hurairah, dia berkata, "Sungguh aku telah melihat diriku di saat

aku menjadi orang sewaan Ibnu Affan dan anak perempuan Ghazwan

dengan imbalan makanan perutku dan penguat kakiku. Aku menuntun

mereka jika mereka be{alan dan aku melayani mereka jika mereka

singgah di suatu tempat. Anak perempuan itu berkata kepadaku di
suatu hari, 'Hendaklah engkau mengambil air tanpa alas kaki dan
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menunggang dengan berdiri', lalu Allah menikahkanku dengannya.

Maka aku berkata kepadanya, 'Hendaklah engkau mengambil air

tanpa alas kaki dan menunggang dalam keadaan berdiri'." Sanad-nya

shahih.Ia adalah akhir hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan

At-Tirmidzi tanpa tambahan ini. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Majah

meriwayatkan juga dari Salim bin Hayyan: Aku mendengar bapakku

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'o?A: ,W'oW
o,t? * i:11 rVi 'Ck't ,tryi. (Aku tumbuh sebagai yatim dan

hijrah dalam keadaan miskin, dan aku sebagai orang sewaan Bisrah

binti Ghazwan).

,f d, 4t ',h"jt bFit (Aku minta dibacakan ayat dari

seseorang padahal ayat itu bersamaku). Kisahnya bersama Umar

telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang makanan.

Kisahnya bersama Ja'far disebutkan pada pembahasan tentang

keutamaan.

miskin adalah Jafar). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang keutamaan. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan tambahan

pada hadits ini dari jalur Ibrahim Al Makhzumi, dari Sa'id Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, $i',#:t 6dt U" '-r** us't

6d, s.i #J- *i * hr j; nr J:*3 ost ,lrtr:s;:t Cu;;
(Biasanya Jafar menyukai orang-orang miskin dan duduk dengan

mereka, berbicara dengan mereka dan mereka berbicara dengannya.

Rasulullah SAW biasa memberinya gelar 'bapak orang-orang

miskin'./. Saya katakan, Ibrahim Al Makhzumi adalah Ibnu Al Fadhl.

Ada yang mengatakan, Ibnu Ishaq Al Makhzumi Al Madani seorang

yang lemah dan ia tidak memenuhi kriteria shahih dalam kitab ini.

Saya telah menyebutkan tambahan ini pada pembahasan tentang

keutmaan dari At-Tirmidzi, dan ia juga berasal dari riwayat Ibrahim,

tetapi At-Tirmidzi mengisyaratkan pula tentang kelemahan Ibrahim.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits Abu Hurairah
terhadap judul bab adalah bahwa kata halwa digunakan untuk
menyebut sesuatu yang manis, dan oleh karena 'ukkah (tempat

penyimpanan madu) pada umumnya masih ada bekas madu -dan
bahkan mungkin hal itu disebutkan dengan tegas pada sebagian
jalurnya- maka sesuailah dengan judul bab." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, jika pada sebagian jalurnya disebutkan tentang madu, maka
itu sesuai dengan judul bab, karena ia berkenaan dengan salah satu

dari dua masalah dalam judul, dan tidak disyaratkan bahwa setiap

hadits harus mencakup semua masalah yang ada dalam judul bab.

Kemudian penggunaan kata halwa untuk menyebut segala sesuatu

yang manis menyelisihi kebiasaan. Sementara Al Khaththabi
menegaskan keterangan yang menyelisihinya sebagaimana telah
disebutkan, dan inilah yang dijadikan pegangan.

t,
t'C.iilr,3 (Kami menghabiskannya). Menurut Iyadh lafazh yang

disebutkan dalam riwayat adalah fanasytaffuha, sementara Ibnu At-
Tin menguatkan kata fanastaq quha, karena kata fanasytaffuha artinya
meminum apa yang ada di dalam gelas, seperti yang disebutkan,
sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah mereka menjilat apa

yang ada dalam tempat madu setelatr mereka membelahnya.

33. Dubba'

Ar Jyt *?, fi ^iri',s:i * tkU'J*:f\eu ,G,?'J

kU*:#\t J:"
5433. Dari Tsumamah bin Anas, dari Anas, "sesungguhnya

Rasulullah mendatangi mantan budak beliau yang bekerja sebagai

tukang jahit, lalu dihidangkan dubba' dan beliau pun memakannya,

j; ;i p:, ,lL iu' ,J- it Jt-r'ol ;f'* ";f ; dc *
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maka aku senantiasa menyukainya (dubba') sejak aku melihat

Rasulullah SAW memakannYa."

Keteransan Hadits:

(Bab dubba ). Disebutkan hadits Anas tentang kisah tukang

jahit dari jalur Tsumamah, dari Anas, dan penjelasannya telah

disebutkan beserta cara pelafalannya, seperti telah disinyalir di atas'

At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur

Hakim bin Jabir, dari bapaknya, dia berkata, * ht ,P d' * '*t

*U e.,"S.i ,i(.t:r $: ,i7t i6 tr.ii 6 ,Li-ii 16l' '.r 
i+i *. e *)

(aku masuk kepada Nabi sAW di rumahnya dan di sisinya ada dubba'

ini, maka aku berkata, "Apaknh ini?" Beliau menjawab, "Qar"'

yalcni dubba', kami memperbanyak makanan kami dengannya' " )'

34. Seseorang Membebani Diri untuk Menyediakan Makan untuk

Sahabat-SahabatnYa

'J1. ,U\t ', og :Jtl'ert"t\t )# ,fj * ,!.tt ej ,f
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i"g;r ort ri!:J* ;a;u;;tj,'rLJ'.X ,'&i j :*J Ss

J:6.",6: ,u?l ,".u 1t-s.6'a t 
j:d-ti"# A ,-s.at Je

.t i+'rf ;:,ut)t u. C t2:;'&X
5434. Dari Abu Wa'il, dari Abu Mas,ud Al Anshari, dia

berkata, "Di kalangan Anshar terdapat seorang laki-laki yang biasa
dipanggil Abu Syu'aib. Dia memiliki pelayan seorang tukang daging.
Dia berkata, 'Buatlah untukku makanan agar aku bisa mengundang
Rasulullah sAV/ sebagai yang kelima dari lima orang'. Maka dia
mengundang Rasulullah sAw sebagai orang kelima dari lima orang,
lalu beliau diikuti oleh seseorang. Nabi sAw bersabda, 'Engkau
memanggil kami sebagai orang kelima di antara lima orang,
sementara orang ini telah mengilaili kami, jika engkau mau, engkau
dapat mengizinkannya, dan jika engkau mau, engkau dapat
meninggalkannya'. Dia berkata,'Bahkan aku mengizinkannya,.',

Muhammad bin Yusuf berkata: Aku mendengar Muhammad
bin Ismail berkata, "Apabila suatu kaum berada dalam satu hidangan
(tempat makan), maka mereka tidak berhak mengambil hidangan itu
dari meja ke meja yang lain, tetapi sebagian mereka saling memberi
hidangan dalam meja itu atau tidak melakukannya.,,

Keteranean Hadits:

(Bab seseorang membebani diri menyediakan makanan untuk
sahabat-sahabatnya). AI Karmani berkata, "Sisi pembebanan diri
dalam hadits ini adalatr adanya pembatasan jumlatr dalam
perkataannya, 'Orang kelima di antara lima orang,. Sekiranya
keadaannya cukup lapang tentu tidak diberi batasan." pernyataan

serupa sebelumnya telah dikemukakan Ibnu At-Tin disertai tambahan,
"Sesungguhnya pembatasan itu menafikan keberkahan. oleh karena
itu, ketika Abu Thalhah tidak memberikan batasan, maka timbul
keberkahan hingga mencukupi orang dalam jumlah yang banyak.,,
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) # ,1i';p ,!.t: gi fi (Dari Abu Wa'il, dari lbnu Mas'ud).,J \p; v

Dalam riwayat Usamah dari Al A'masy disebutkan, "Syaqiiq - Abu

Wa'il- menceritakan kepada kami, Abu Mas'ud menceritakan kepada

kami...", dan ini akan disebutkan sesudah 22bab. Al A'masy menukil

riwayat ini dari guru lain sebagaimana telah saya sitir di bagian awal

pembahasan tentang jual-beli. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur

Zuhair dan selainnya dari Abu Sufyan, dari Jabir, yang beriringan

dengan riwayat Abu Wail, dari Abu Mas'ud (Uqbah bin Amr).

Kemudian disebutkan "dari Ibnu Mas'ud", dan ini merupakan

kesalahan dalam penyalinan naskah.

93 i 'i itf- "hj ,u:rt 'U tg gesungguhnya di antara

kar* Anrhar terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abu

Syu'aib). Saya belum mendapatkan keterangan tentang namanya dan

sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli

bahwa Ibnu Numair -seperti dalam riwayat Ahmad dan Muhamili-

meriwayatkan dari Al A'masy, dia berkata kepadanya, "Dari Abu

Mas'ud, dari Abu Syu'aib". Maksudnya, dia menjadikannya sebagai

riwayat Abu Syu'aib.

iil ir" 'n orS 9 (Dan dia memiliki seorang pelayan tukang

daging). Saya juga belum menemukan keterangan tentang namanya

dan sudah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli dari jalur

Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy dengan kata qashshaab, dan

penafsirannya telah disebutkan.

itl, de Pt * io' .p !,'SFt t\f6t;b d'*,'Sui loia

berkata, "Buatlah makanan untuklcu agar alu mengundang

Rasulullah SAW sebagai orang kelima dari lima orang".).

Ditambahkan dalam riwayat Hafsh, bi '4tl ,;9 * & 6tu d. ,hy

Trtt y: e. if ni rui l" ?n, ,)b !, i?3 'i\l (buatknn

makanan untuklru yang cukup untuk lima orang, larena aku ingin

mengundang Rasulullah SAW dan aku telah mengetahui rasa lapar
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melalui raut wajahnya).Dalamriwayat Abu Usamah disebutkan, ]iby
& e (buatkan sedikit makanan untukku). Dalam riwayat Jarir, dari

Al A'masy yang dikutip Imam Muslim disebutkan, W.tltib t:J'ep\

p (Buatkann kami makanan untuk lima orang).

e;,t 'o4e *) * iO' ,p 'ult oi (Dia memanggil Nabi

SAW sebagai orang kelima di antara lima orang). Dalam pernyataan
ini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, dan
seharusnya adalah, "Dia membuat makan, lalu mengundang Nabi
SAW." Bagian yang terhapus ini dinyatakan secara tegas dalam
riwayat Abu Usamah. Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy
yang dikutip Imam Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan, 'oi*') itbl;'j,

e i-$t (Maka dia memanggil beliau dan orang-orang yang duduk

bersamanya). seakan-akan mereka saat itu ada empat orang dan
beliau sAw sebagai orang kelima di antara mereka. Dikatakan,
"kltaamisu arba'atin" (orang kelima untuk empat orang) dan
"khaamisu khamsatin" (orang kelima dari lima orang) memiliki
makna yang sama. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40,

ft ,l.o (orang kedua dari dua orang), dan berfirman dalam surah

Ath-Taubah ayat 73, N 4,6 (ketiga dari yang tiga [salah satu dari

yang tigaJ) Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, y,ri et, @rang

keempat dari empat orang). Makna 'orang kelima untuk empat orang,
adalah tambahan terhadap jumlah mereka, sedangkan .orang kelima
dari lima orang' adalah salah satu dari mereka.

,hi'# (Seseorang mengilruti mereka). Dalam riwayat Abu

Awanah dari Al A'masy pada pembahasan tentang perbuatan aniaya
disebutkan,'&iflti, yang bermakna "dia mengikuti mereka". Demikian

juga dalam riwayat Jarir dan Abu Muawiyah. Ad-Dawudi
menyebutkannya dengan hamzah qath'i (ffi'ti). Kemudian Ibnu At-
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Tin membebani diri dalam menyebutkan sisi pembenarannya. Dalam

riwayat Hafsh bin Ghiyats disebutkan, 
"rh't'&;;W (Maka seseorang

datang bersama mereka).

-- - o 7 t.t . 'uii :t, gr't W1 (Dan orang ini telah mengikuti kami). Dalam

riwayat Abu Awanah dan Jarir disebutkan, 6j1' Sementara dalam

riwayat Abu Muawiyah disebutkan, $'Pt ',8 (ii lf;" d @ia tidak

bersama kami ketika engkau mengundang kami).

er; *'09'i U;i *'rti Qika engkau mau, engkau dapat

mengizinkannya, dan iika engkau mau, engkau 
lap,at

meninggalkannya). Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, 4 Ol,')

Q g7" oi llitra engkau mau dia pulang, maka dia akan pulang).

Dalam riwayat Jarir disebutkan, &t'q'O11 @an jika engkatt matl,

maka dia pulang). Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah

disebutkan, 
'P; 'i u)i ;)p vfpt 'b ti t- '{t 4l 'ahi

(sesungguhnya ia mengikuti kami dan ia tidak bersama kami ketika

engkau mengundang kami, iika engkau mengizinkannya maka dia

akan masuk).

'i Usi',!. (Bahkan aku mengizinkannya). Dalam riwayat Abu

usamah disebutkan ,'i'c,:si'J,. | (tidak, bahkan aku mengizinkanknya).

Dalam riwayat Jarir, .irr J?) 6"'i Usl '5. 1 (tidak, bahkan aku

mengizinkannya wahai Rasulullaftl. Kemudian dalam riwayat Abu

Muawiyah, ',J!.ii 'i S;i tii lsungguh kami telah mengizinkannya,

maka hendaklah dia masuk). Saya belum menemukan nama laki-laki

ini pada satu pun jalw hadits tersebut, dan tidak juga nama salah satu

di antara keempat orang yang diundang.
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1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Pelaiaran vang dapat diambil:

Boleh berprofesi sebagai pemotong hewan (agal).

Boleh memanfaatkan budak dalam hal yang dia mampu
melakukannya dan memanfaatkan has i I usahanya.

Syariat peq'amuan bagi tamu dan lebih ditekankan bagi siapa
yang membutuhkannya.

Barangsiapa yang membuat makanan untuk orang lain, maka
dia boleh mengirimkan makanan itu kepadanya atau
mengundang ke rumahnya.

Barangsiapa yang mengundang seseorang, maka disukai untuk
mengundang juga orang-orang yang dia lihat termasuk orang_
orang yang khusus dan temannya.

Menetapkan hukum berdasarkan faktor tertentu, seperti pada
perkataannya, "sesungguhnya aku mengetahui rasa lapar
melalui raut wajahnya."

Para sahabat senantiasa memandang dan memperlama melihat
wajah Nabi SAW untuk mengambil berkah darinya. Di antara
mereka ada yang tidak memandangi wajah beliau dalam waktu
lama karena malu, sebagaimana ditegaskan oleh Amr bin Al
Ash yang diriwayatkan Imam Muslim.

Nabi SAW terkadang merasakan lapar.

Pemimpin dan orang mulia serta pembesar memenuhi
undangan orang yang berada di bawahnya dan memakan
makanan dari orang yang berprofesi rendah, seperti tukang
potong.

Profesi yang rendah tidak lantas menjerumuskan seseorang
pada perkara-perkara yang tidak disukai, dan sekadar
melakukan hal itu tidak menggugurkan kesaksiannya.

8.

9.

10.
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11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

Barangsiapa membuat makanan untuk satu kelompok, maka

hendaklah sesuai jumlah mereka jika tidak mampu

menyediakan yang lebih banyak.

Orang yang mengundang suatu kelompok hendaknya tidak

mengurangi jumlah mereka. Hal itu berdasarkan bahwa

makanan satu orang cukup untuk dua orang.

Barangsiapa mengundang satu kelompok yang memiliki sifat

tertentu, kemudian ada orang yang tidak bersama mereka saat

itu, maka dia tidak masuk dalam undangan. Meskipun ada

yang berkata, "Sesungguhnya dia berhak mendapatkan

hadiah", sebagaimana telah dijelaskan bahwa teman duduk

seseorang merupakan sekutunya pada apa yang dihadiahkan

kepadanya.

Barangsiapa yang ikut dengan orang-orang yang diundang,

maka orang yang mengundang boleh melarangnya. Apabila dia

masuk tanpaiziwrya, maka dia boleh mengeluarkannya.

Orang yang ingin ikut tidak dilarang, karena laki-laki itu telah

mengikuti Nabi SAW dan beliau tidak menolaknya. Sebab ada

kemungkinan orang yang mengundang berbaik hati dan

mengizinkannya.

Sepatutnya hadits ini menjadi dasar tentang bolehnya datang

tanpa diundang, tetapi dikaitkan dengan mereka yang

membutuhkan. Al Khathib mengumpulkan di dalam berita

orang-orang yang datang tanpa diundang satu juz memuat

sejumlah faidah, di antaranya batrwa penilmaan thufaili bagi

orang yang datang keperjamuan tanpa diundang, dinisbatkan

kepada seorang laki-laki yang diberi nama Thufail dari Bani

Abdullatr bin Ghathafan. Dia sering datang ke suatu perjamuan

tanpa diundang, maka disebut thufail al 'araa)s (orang yang

sering datang ke perjamuan tanpa diudang). Lalu orang yang

melakukan seperti sifatnya diberi sebutan thufaili. Orang Arab
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t7.

memberinya nama waarisy, dan dikatakan kepada orang yang

mengikuti orang yang diundang dengan sebutan dhaifan.

Hadits ini dijadikan dalil melarang orang yang diundang untuk
memanggil atau mengajak orang lain, kecuali jika dia
mengetahui bahwa yang mengundang ridha.

Orang yang makan sedangkan dia tidak diundang, berarti dia
makan makanan yang haram. Nashr bin Ali Al Jahzhami

memiliki kisah dalam hal itu yang berlangsung dengannya

bersama thufaili (orang yang datang keperjamuan tanpa

diudang). Nashr berhujjah dengan hadits Ibnu Umar yang

dinisbatkan kepada nabi, t:# afu Atr^ y't i?t *,yt A
(barangsiapa masuk tanpa undangan, maka dia masuk sebagai
pencuri dan keluar sebagai penipu). Ini adalah hadits dha'f
yang diriwayatkan Abu Daud. Sementara Ath-Thufaili berdalil
dengan hal-hal yang disimpulkan darinya tentang pengaitan

larangan bagi siapa yang tidak membutuhkan hal itu dan

sengaja datang, dan dikaitkan dengan pemilik perjamuan yang

tidak suka jika ada yang tidak diundang ikut masuk, mungkin
karena sedikitnya makanan, atau terlalu banyak orang yang

masuk. Hal ini sesuai dengan perkataan para ulama madzhab

Syafi'i, "Tidak boleh datang tanpa diundang kecuali orang
yang memiliki hubungan baik dengan orang yang punya

hajat."

Orang yang diundang tidak terhalang untuk memenuhi
undangan jika orang yang mengundang tidak mau memberi
izin kepada sebagian orang yang menemaninya. Adapun apa

yang diriwayatkan Muslim dari hadits Anas, "sesungguhnya

seorang dari Persia memiliki sup yang bagus, dia membuatkan

untuk Nabi makanan kemudian mengudmgnya, maka Nabi
SAW bersabda, 'Dan ini untuk Aisyah? 'Dia berkata, 'Tidak'.
Maka Nabi SAW berkata, 'Tidak'." Hadits ini dapat dijawab
bahwa undangan itu bukan untuk walimah nikah, hanya saja

18.

19.
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orang Persia itu membuat makanan untuk satu orang, maka dia

khawatir jika mengizinkan Aisyah niscaya tidak cukup bagi

Nabi SAW. Mungkin juga perbedaannya bahwa Aisyah hadir

ketika ada undangan, berbeda dengan laki-laki tadi. Disamping

itu, disukai mengundang orang-orang khusus bagi orang yang

diundang jika mereka bersamanya, seperti yang dilakukan

tukang daging, berbeda dengan orang Persia. Oleh karena itu,

Nabi SAW tidak mau memenuhi undangannya, kecuali jika
Aisyah juga diundang. Atau Nabi SAW mengetahui bahwa

Aisyah membutuhkan makanan tersebut. Atau beliau

menginginkan Aisyah makan makanan itu bersamanya, sebab

beliau memiliki sifat dermawan. Sementara hal-hal seperti ini
tidak diketahui pada kisah tukang daging. Mengenai kisah Abu

Thalhah yang mengundang Nabi SAW untuk makan 'ashidah
(makanan yang terbuat dari tepung dan lemak), lalu beliau

bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, "Berdirilah
kalian", maka Al Maziri menjawab, "Mungkin Nabi SAW
mengetahui keridhaan Abu Thalhah sehingga beliau tidak lagi

minta izin kepadanya. Di sisi lain, Nabi SAW tidak

mengetahui keridhaan Abu Syu'aib, maka beliau minta izin
terlebih dahulu. Di samping itu, apa yang dimakan orang-

orang pada Abu Thalhah adalah kejadian luar biasa yang

diciptakan Allah bagi Nabi-Nya. Semua yang mereka makan

adalah keberkahan yang tidak ada campur tangan Abu Thalhah

sehingga tidak perlu meminta izin. Atau antara Nabi SAW

dengan si tukang daging tidak ada hubungan kasih sayang dan

keharmonisan, seperti yang terjadi antara Nabi SAW dengan

Abu Thalhatr. Atau karena Abu Thalhah membuat makanan

untuk Nabi SAW, maka beliau berhak memamfaatkan menurut

kemauannya, sementara Abu Syu'aib membuatkan makanan

untuk Nabi SAW dan juga untuk dirinya sendiri. Oleh karena

itu, dia membatasi jumlahnya, sebab apa yang lebih adalah

untuknya dan keluarganya, lalu Nabi SAW mengetahui hal ini,
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20.

maka beliau memintakan izin untuk laki-laki yang
mengikutinya, karena dia mengabarkan apa yang
mendatangkan maslahat bagi dirinya serta keluar ganya.

Bagi yang dimintai izin untuk orang yang tidak diundang agar
mengizinkannya -seperti yang dilakukan Abu Syu,aib- dan ini
termasuk akhlak yang mulia. Barangkali Abu Syu,aib telah
mendengar hadits, f)t 6.v$r'pW (makanan satu orang

cukup untuk dua orang). atau dia berharap orang yang ikut itu
mendapatkan juga keberkahan Nabi SAW. Hanya saja Nabi
SAW minta izin kepadanya untuk menghargai perasaannya.
Barangkali Nabi juga mengetahui bahwa dia tidak akan
mencegah orang yang tidak diundang itu. Mengenai sikap
orang Persia yang tidak memberi izin untuk Aisyah RA
sebanyak tiga kali dan penolakan Nabi SAW menghadiri
undangannya, dijawab oleh Iyadh, ..Kemungkinan dia
membuat makanan yang hanya cukup untuk Nabi SAW, dan
dia mengetahui bahwa beliau membutuhkannya, maka jika ada
orang lain yang mengikutinya, niscaya tidak akan memenuhi
kebutuhannya. Sementara Nabi SAW berpatokan kepada
karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya berupa berkah
bertambahnya makanan, dan kebiasaannya yang lebih
mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, serta
kemuliaan akhlaknya terhadap keluarganya." Sepatutnya
permintaan Nabi SAW tidak boleh ditolak setelah tiga kali.
Oleh karena ifu, orang Persia mengurungkan penolakannya
sesudah tiga kali.

Mengenai sabda beliau SAW, "Ada orang yang mengikuti
kami dan dia tidak bersama kami ketika engkau mengundang
kami", sebagai isyarat bahwa seandainya orang itu bersama
mereka saat dia mengundang, maka tidak perlu dimintakan
izin ketika sampai di tempat perjamuan. Kesimpulannya, jika
orang yang mengundang berkata kepada utusannya,

2t.
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22.

"Undanglah fulan dan teman-teman duduknya", maka semua

orang yang duduk bersamanya saat itu boleh hadir. Meskipun

kehadiran mereka tidak masuk kategori mustahab (disukai)

atau tidak wajib, karena kewajiban menghadiri undangan

hanya khusus mereka yang diundang'

Tidak patut bagi orang yang mengundang mengizinkan

seseorang sementara dalam dirinya ada rasa tidak suka, agar

dia tidak memberi makan apa yarrg tidak disukainya, dan agar

tidak berkumpul dalam dirinya sifat riya' (pamer) dan kikir,

serta bermuka dua (munafik). Demikian kesimpulan yang

dikemukakan Iyadh. Namun, hal itu disanggah oleh syaikh

kami dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, bahwa dalam hadits

tersebut tidak ada indikasi ke arah itu, bahkan yang ada adalah

permintaan dan pemberian izin secara mutlak. Dia berkata,

"seandainya orang yang mengundang tidak suka, maka dia

harus berupaya menolak rasa itu dari dirinya' Apa yang dia

sebutkan bahwa hati orang yang mengundang hendaknya

lapang untuk menerima orang yang diundang, maka sikap ini

adalah yang lebih utama, tetapi redaksi hadits tidak

menunjukkan hal itu. Sekan-akan dia menyimpulkannya dari

hadits lain." Tanggapan ini memang cukup jelas, karena

ditujukan kepada siapa yang menyimpulkan hal itu dari hadits

di atas, sementara dalam hadits tersebut tidak ada indikasi

terhadap apa yang dikatakan Iyadh.

Sabda beliau SAW, "seseorang mengikuti kami", sengaja tidak

disebutkan namanya sebagai adab yang baik, agar hati orang

itu tidak terusik. Yang harus diingat bahwa yang demikian itu

dilakukan bila ada harapan orang yang mengundang tidak

menolaknya, karena bila tidak ada harapan tetap saja hati

orang itu akan sakit. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,

"sesungguhnya orang ini mengikuti kami". Hal ini dipahami

bahwa Nabi tidak menyebutkan namanya, tetapi

23.
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mengisyaratkan kepadanya. Ini merupakan anjuran untuk
bersikap lemah lembut sesuai kemampuan.

Catatan

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli di tempat ini
disebutkan, "Muhammad bin yusuf 

-Al Firyabi- berkata: Aku
mendengar Muhammad bin Ismail 

-Imam Bukhari- berkata,
"Apabila suatu kelompok berada dalam satu perjamuan, maka mereka
tidak boleh mengambil dari satu hidangan ke hidangan lain, tetapi
mereka saling memberi dari hidangan itu atau meninggalkannya."
Seakan-akan dia menyimpulkan hal itu dari permintaan izin Nabi
sAw untuk laki-laki yang mengikuti beliau. Sisi penetapannya,
orang-orang yang diundang telah memiliki hak melakukan apa saja
terhadap makanan yang disediakan, berbeda dengan orang yang tidak
diundang, maka orang yang dihidangkan makanan di hadapannya
diposisikan sebagai orang yang diundang. Atau sesuatu yang
diletakkan di hadapan orang lain diposisikan sebagai makanan yang
dia tidak diundang untuk menghadirinya. Kebanyakan para pensyarah
yang sempat saya teliti telah mengabaikan penjelasan perkataannya
ini.

35. Orang yang Menjamu Seseorangr lalu Dia pergi ke
Pekerjaannya

\, .* it Jyr'{ ,#f i\b * ,JG & ?nt *>, ",1 V
,yt? { f* e *, iaht ,k ytJ;,'Fi ;*i #
*i itLiit 'u lnt Jyr'J;r- ,ir:: *riw W lbiridt
#G ,iG .iq u ii;f '.^G i; d?, (i :Js .i(rsr'&
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5435. Dari Anas RA dia berkata, "Ketika aku masih kecil, aku

pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW

masuk kepada budaknya yang bekerja sebagai penjahit. Budaknya itu
membawakan kepadanya satu piring berisi makanan dan terdapat

padanya dubba (salah satu jenis labu). Rasulullah SAW pun mencari-

cari dubba'." Beliau berkata, "Ketika aku melihat hal itu, maka aku

mengumpulkannya dan meletakkan di hadapannya." Dia berkata,

"Budak tersebut pergi ke pekerjaannya." Anas berkata, "Aku pun

senantiasa menyukai dubba' setelah aku melihat apa yang dilakukan

Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menjamu seseorang dengan suatu makanan

lalu dia pergi ke pekerjaannya). Imam Bukhari mengisyaratkan

dengan judul bab ini bahwa tidak menjadi keharusan bagi orang yang

mengundang untuk makan bersama orang yang diundang. Dia

menyebutkan hadits Anas tentang kisah penjahit. Penjelasannya sudah

disebutkan secara detail. Al Ismaili menanggapi bahwa lafazh, "Pergi

kepada pekerjaannya", tidak memiliki faidah. Dia berkata, "Hanya

saja Imam Bukhari bemaksud menyebutkan dari jalur An-Nadhr bin

Syumail dari Ibnu Aun." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan judul bab

ini memiliki faidah. Tidak ada halangan jika dimaksudkan dua faidah;

matan dan sanad sekaligus. Apalagi Al Ismaili mengakui hadits An-

Nadhr sebagai hadits gharib. Dia meriwayatkannya melalui Azhar

dari Ibnu Aun. Seakan-akan dia tidak menemukannya dari hadits An-

Nadhr.

Ibnu Baththal berkata, "Aku tidak mengetahui adanya syarat

bagi orang yang mengundang untuk makan bersama orang yang
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diundang. Hanya saja perbuatan ini lebih menggembirakan yang
diundang dan menghilangkan rasa tidak enak. Barangsiapa
melakukannya, maka itu lebih baik pelayanannya terhadap tamu,
tetapi siapa yang meninggalkannya maka diperbolehkan.,, pada

pembahasan terdahulu sudah disebutkan tentang kisah Abu Bakar,
dimana para tamunya tidak mau makan hingga Abu Bakar makan
bersama mereka, dan Abu Bakar mengingkari hal itu.

36. Kuah (Sup)

, - 04

ll2L, LJI

^tiut &

"bu'x. irf.,tr

#y;;i'?'fi'aiL s,i i lr # i aett *
dt t 47 ,loiio ,.Gr.l *', t \t _*'"ott v;
t'*r?_t ,!"_rs:it, * G;, ,o* 1"}i {*, #
'-f 3:f '1,4#tdt;'ui$:t **r*\,

.9";
5436. Dari Ishaq bin Abi Thalhah, sesungguhnya dia

mendengar Anas bin Malik, bahwa seorang penjatrit mengundang
Nabi sAW untuk jamuan yang dibuatnya. Aku pergi bersama Nabi
sAw. Dia menghidangkan roti gandum serta kuah (sup) yang berisi
dubba' dan dendeng. Aku melihat Nabi sAW mencari-cari dubba' di
sisi-sisi piring, maka aku senantiasa menyukai dubba' setelah hari itu.

Keteransan Hadits:

(Bab tuah). Disebutkan hadits Anas yang telah dikutip pada
bab sebelumnya. Ia sangat tegas mendukung judul bab. Ibnu At-Tin
berkata, '?ada kisatr penjahit terdapat beberapa versi sepanjang yang
aku ingat. Sebagiannya menyebutkan dia menghidangkan kuah (sup),
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sebagian menyebut dendeng, sebagian lagi menyebut roti gandum, dan

yang lainnya menyebut tsarid." Dia berkata, "Tambahan dari

periwayat yang tsiqah (terpercaya) di terima." Ad-Dawudi berkata,

"Hanya saja hal itu terjadi karena mereka tidak menulis. Terkadang

seorang periwayat lupa ketika menceritakan satu kata." Maksudnya,

kata itu dihapal oleh perawi lainnya yang tsiqah. saya (Ibnu Hajar)

katakan, riwayat paling lengkap tentang hal ini adalah riwayat dari

Matik, U*'rii| * 6';: #';, 4fi 6it iaangkan roti gandum serta

kuah yang berisi dubba' dan dendeng). Tak ada yang luput dari

riwayat ini kecuali penyebutan tsarid. Kemudian pengkhususan

penyebutan kuah terdapat hadits tegas yang tidak sesuai kriteria Imam

Bukhari. Hadits tersebut diriwayatkan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi

-dan 
dia menganggapnya shahih, begitu pula Ibnu Hibban- dari

Abu Dzar (dinisbatkan kepada Nabi SAW), yang di dalamnya

disebutkan, v !)H Jftt ,:a-r '-;S'6 LU. 
'e+ $11 Qika engkau

memasak di periuk maka perbanyaklah kuahnya, lalu berilah

tetanggamu sebagian darinya). Dalam riwayat Ahmad darr Bazzar

dari hadits Jabir sama sepertinya.

Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Jabir dalam

haditsnya yang panjang tentang sifat haji. Hadits ini disebutkan Imam

Muslim dan para penulis kitab-kitab Sunan redaksi, yU ,F 'U':ei "i

W b .bj p, * Xtt.r,P i,' J:Pi|YO ,:,r;,+t )V e'+'t tu,

w';,b i.fi Kemudian beliau mengambil dari setiap hewan kurban

satu bagian dan diletakkan dalam periuk lalu dimasak. Rasulullah

SAW dan Ali makan dagingnya dan minum lamhnya)'
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37. Dendeng

5437. Dari Ishaq bin Abdullah, dari Anas RA, dia berkata,

"Aku melihat Nabi SAW dihidangkan makanan berkuah (sup) yang

berisi dubba' dan dendeng. Maka aku melihat beliau mencari-cari

dubba' untuk memakannya."

\t 'u 4t *r, ,'J6 &?nr oe, fi t l' {; ; oat *
Qtt"i,i-tt& A"i; ,L.*'r,t: W'g; ei *, *L'-

io,
+tl '-g

i;r.,i ,

^.At qf ) i^xGt1 :Us taJ?

,to';'1 K o(,
IJIJv

'u 14 t'
ta;ir "dt d-

lo a c o
.1, ? 4tr / | t

c.

tf:
tt
udl

o , o a , c/ o /

a u^_>-)t P ,f
nz-

e rG,l )l lli
t, i. r. )'1a. .. r./ 1.e.. . c. .r,.,.ri.all gI", J.o2,, Jt g,; V) (6J":"e.r^- Jr{ LtFl

'(x 
";ic'; 

;'
5438. Dari Abdurrahman bin Abis, dari bapaknya, dari Aisyah

RA dia berkata, "Beliau tidak melakukannya kecuali pada tahun (saat)

manusia mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya

memberi makan orang yang miskin. Sungguh kami biasa mengangkat

kaki hewan setelah lima belas hari. Tidaklah keluarga Muhammad

kenyang roti gandum yang diberi lauk selamatigahari."

Keteranean Hadits:

(Bab dendeng). Disebutkan hadits Anas yang terdahulu dan ia

sangat jelas mendukung judul bab. Disebutkan pula hadits Aisyah,
"Beliau tidak melakukannya kecuali pada tahun (saat) manusia

mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi

makan orang yang miskin." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah
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ringkasan hadits Aisyah yang dikutip pada "Bab makanan yang biasa

disimpan kaum salaf." Bagian awalnya adalah mengenai pertanyaan

seorang tabi'in tentang makan daging kurban setelah tiga hari, maka

Aisyah memberi jawaban seperti di atas.

38. Orang yang Mengambilkan atau Menghidangkan Sesuatu di

Atas Tempat Makan kepada Sahabat-sahabatnya

u J:6- \) ,ttrx '# 'Js6'oi 
JiJ. \ qr(it u.t')u1'Js

.,s?l ix.6 JL sqrlt yy

Beliau berkata, Ibnu Al Mubarak berkata, "Tidak mengapa

sebagian mereka mengambilkan untuk sebagian yang lain. Namun

tidak boleh mengambil dari satu tempat makan ke tempat makan lain."

u,Jy.*uy;';'?fi'dL €j i 1' # ;oar*
,"uit',Sv ,:oib $b. *: * ?tt ;* it J;t G') G$

d\ai ,7t;Lst u; it P't ,)L\t 'v lnt Jrr'{ 4n
,'*rs:ir::, *. G;, ,f u t:* *t P\t ,A *t Jy,

{; b;$t &- *'t ,lL \t ,* lnt Jt-, U'Li '"uit'Jui.ia ,it i ";t:; JtL .*'; oirf.":t'*l'l:i 7 a;tt
.i'i. ; iti":t 'r'*i

5439. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, sesungguhnya

dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang penjahit

mengundang Rasulullah untuk jamuan yang dibuatnya." Anas berkata,

"Aku pergi bersama Rasulullah SAW keperjamuan itu. Dia
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mendekatkan kepada Rasulullah SAW roti dari gandum serta kuah

yang berisi dubba' dan dendeng." Anas berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAW mencari-cari dubba' di sekitar piring. Maka aku

senantiasa menyukai dubba' sejak hari itu." Tsumamah berkata dari

Anas, "Aku pun mengumpulkan dubba' di hadapan beliau."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengambilkan atau menghidangkan sesuatu

di atas tempat makanan kepada sahabatnya. Ibnu Mubarak berkata,

"Tidak mengapa sebagian mereka mengambilkan untuk sebagian

yang lain, namun boleh mengambil dari satu tempat makan ke tempat

makan yang lain'). Makna ini baru saja disebutkan, dan atsar dan

Ibnu Al Mubarak dengan sanad yang maushul pada pembahasan

tentang berbuat baik dan silaturrahim. Kemudian dia menyebutkan

hadits Anas tentang kisah penjahit. Di dalamnya disebutkan,

"Tsumamah berkata dari Anas, 'Aku pun mengrimpulkan dubba' di

hadapan beliau'." Dia mengutipnya sebelum dua bab dari jalur

Tsumamah. Sudatr disebutkan pula pada bab "orang yang mengambil

dari berbagai tempat di piring', bahwa dalam riwayat Humaid dari

Anas disebutkan, + *iii '^1;>i',.Jiri (Alat pun mengumpulkannya

dan mendekatkan kepadanya), dan lafazh ini sangat sesuai dengan

judul bab di atas.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja diperbolehkan saling

memberi di satu tempat makan, karena makanan itu pada dasarnya

diberikan kepada mereka semuanya. Mereka boleh memakan

semuanya bersama-sama. Sementara sudah disebutkan perintatr bagi

setiap orang agar memakan apa yang ada didekatnya. Seakan-akan

orang yang mengambilkan untuk orang lain lebih mengutamakan

orang tersebut daripada dirinya terhadap makanan yang menjadi hak

bersama. Hal ini berbeda dengan orang yang berada di tempat makan

yang lain, karena meski orang yang menga:nbilkan memiliki hak
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terhadap makanan itu, namun orang yang diambilkan tidak memiliki

hak terhadapnya, sebab makanan tersebut tidak menjadi hak mereka

bersama-sama."

A1 Ismaili mengisyaratkan bahwa kisah penjahit tersebut tidak

menjadi dalil yang membolehkan mengambilkan makanan untuk

teman makan, karena makanan dalam kisah ini adalah dibuat untuk

Nabi. Sementara yang mengumpulkan dubba' di hadapan beliau SAW

adalah pelayannya sendiri. Maksudnya, kisah itu tidak menjadi dalil

yang membolehkan dua tamu saling mengambilkan makanan satu

sama lain secara mutlak.

39. Qitstsa' (sejenis mentimun) dengan Ruthab (Kurma matang)

Ut e-?, i,lv t*ez
A

Jrt

;-l'),rf'U *, *h,
5440. Dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib RA dia berkata,

"Aku melihat Nabi SAW makan ruthab dengan qitstsa'."

Keteransan hadits:

(Bab qitstsa' dengan ruthab). Maksudnya, memakan keduanya

sekaligus. Hal ini juga akan disebutkan setelah tujuh bab dengan

judul, "Mengumpulkan dua jenis makanan." Imam Bukhari

meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari

Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Abdullatr bin Ja'far bin Abi
Thalib RA. Bapak daripada Ibratrim adalatr Sa'id bin Ibrahim bin

Abdurrahman bin Auf (salah seorang tabi'in). Sedangkan Abdullah

bin Ja'far bin Abi Thalib termasuk sahabat.
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SAW makan ruthab dengan qitstsa). Al Karmani berkata, "Dalam

hadits ini terdapat keterangan memakan ruthab dengan qilstsa'.

Sementara judul bab justru menyebutkan sebaliknya. Mungkin

dijawab bahwa huruf ba' pad,akalimat *)urberfungsi menunjukkan

penyertaan dan keterkaitan. Maka setiap salah satu dari kedua jenis itu
menyertai yang satunya atau terkait dengannya." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, judul bab pada riwayat An-Nasafi sesuai dengan redaksi

hadits. Ia juga dikutip Imam Muslim dari Yahya bin Yahya dan

Abdullah bin Aun, semuanya dari Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad

Imam Bukhari, dengan lafazh, *)ur'rutit $t- @akan qitstsa' dengan

ruthab), sama seperti lafazh judul bab di atas. Hal serupa diriwayatkan
pula oleh At-Tirmidzi. Pembicaraan tentang hadits ini akan disebutkan

pada bab "mengumpulkan dua jenis makanan."

40. Bab

ti :.2, ,jG ri'kL c_i ,s',qt-;t ,& ,s y ; )b ,f
drl j2;:rlu( )gt o'r;i;-'i'*j fV6}; ots. ,t1i e;:;

t; r{-i *a ?" J:" it J;''&1 |rt'^*t .ti bt; i
.:^k,y,*\"t;'& lwau.t; r.1 .>i

5441.a. Dari Hammad bin Zaid, dari Abbas Al Jurairi, dari

Abu Utsman, dia berkata, "Aku pernah bertarnu kepada Abu Hurairatr

selama tujuh. Maka beliau, istrinya, dan pembantunya saling

bergantian membagi malam menjadi tiga bagian; satu orang shalat

kemudian membangunkan yang lainnya. Aku mendengarnya berkata,

'Rasulullah SAW membagi kurma di antara para sahabatnya. Aku pun

mendapatkan tujuh kurma dan salah satunya rusak'."
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5441.b. Dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Abu Hurairah RA,

"Nabi SAW membagi kurma di antara kami' Aku mendapatkan lima

buah. Empat kurma (yang bagus) dan satu rusak. Kemudian aku

melihat kurma yang rusak itu yang paling keras bagi gerahamku."

@:
(Bab). Demikian tercantum dalam semua riwayat tanpa judul

bab. Sementara dalam riwayat Al Ismaili lafazh ini tidak dicantumkan

(sehingga tampak seperti bagian judul bab sebelumnya). Oleh karena

itu, timbul kritikan karena tidak disebutkan ruthab dan qitstsa'.

Menurut dugaanku, Imam Bukhari hendak memberi judul bab bagi

kurma secara tersendiri, atau jenis tertentu darinya. Dia menyebutkan

hadits Abu Hurairah, "Rasulullah SAW membagi kurma dan aku

mendapatkan tujuh buah, salah satunya rusak." Ia berasal dari riwayat

Abbas Al Jurairi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abu Hurairah.

Hadits ini sendiri sudah disebutkan delapan bab yang lalu. Kemudian

Imam Bukhari menyebutkannya melalui Ashim Al Ahwal dari Abu

Utsman dengan lafazh, "Aku mendapatkan lima kurma, empat kurma

(yang bagus) dan satu rusak."

Ibnu At-Tin berkata, "Mungkin dikatakan batrwa salah satu

riwayat itu keliru atau kejadiannya berlansung dua kali." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, kemungkinan kedua cukup sulit diterima, karena

sumber riwayat ini hanya satu. Kemudian Al Karmani memberikan

jawaban bafuwa tidak ada kontradiksi di antara kedua riwayat yang

ada, karena penyebutan angka secara khusus tidak menafikan angka

yang lebih darinya. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali,
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sebab bila benar demikian, maka tidak ada faidah dalam
penyebutannya.

Adapun yang lebih tepat dikatakan, pembagian pertama
masing-masing mendapat lima biji, kemudian kurma yang ada masih
tersisa, lalu dibagikan dan masing-masing mendapat dua buah. salah
satu riwayat menyebutkan pembagian awal dan lainnya menyebutkan
hasil akhir pembagian. Kemudian hadits ini mengalami kontradiksi.
At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Syu'bah dari Abbas Al Jurairi,i; i; *) # h' .,,; '\Fpt ';ttto Lynt *ai 4ereka ditimpa

kelaparan, maka Nabi sAW memberikan kepada mereka masing-
masing satu kurma). Sementara An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur

. ". -i ,"-
yang sama, W tii # U. yt* e e (beliau membagi tujuh kurma

di antara tujuh orang dan aku termasuk di antara mereka). rbnu
Majah dan Imam Ahmad mengutip melalui jalur ini, fl L,F 

,&bi
"a; ;tul ,F. yt; e r,Y.t *v h, e 'C, ;;u:t ?i; 4ereka
ditimpa kelaparan dan jumlah mereka tujuh orang, maka nabi sAW
memberiku tujuh kurma, masing-masing mendapat satu kurma).
Riwayat-riwayat ini memiliki makna yang hampir sama dan sekaligus
menyelisihi riwayat Hammad bin zaid dari Ibnu Abbas. Seakan-akan
riwayat Hammad lebih unggul dalam pandangan Imam Bukhari
dibandingkan riwayat Syu'bah. oleh karena itu, dia hanya menukil
riwayat Hammad, lalu mengukuhkannya dengan riwayat Ashim,
sebab kedua riwayat ini sepakat secara garis besar dalam
menyebutkan angka yang lebih dari satu.

::|';at (Aku bertamru/. Maksudnya, aku singgah sebagai tamu.

Adapun maksud 'selama tujuh,, adalah selama tujuh malam.

iir;q'$ o6.i (Maka beliau dan istrinya). Sudah disebutkan

bahwa istrinya adalah Bisrah binti Ghazwan. Dia seorang sahabat
Nabi sAW dan saudari utbah (salah seorang sahabat terkemuka dan
menj adi pemimpin Bashrah).
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i:vs (Dan pembantunya). Saya belum menemukan

keterangan tentang namanya.

otSt;6" (Saling bergantian). Maksudnya, saling bergantian

melakukan shalat malam. Adapun kalimat 'kepada tiga bagian', yakni

masing-masing mereka shalat sepertiga malam. Barangsiapa telah

selesai dari sepertiga malam, maka dia membangunkan yang lainnya.

', 
t-. ,ro , ,Jfr'4.') (Aku mendengarnya berkata). Orang yang berkata

adalah Abu Utsman An-Nahdi, sedangkan yang didengar adalah Abu

Hurairah. Dalam riwayat Ahmad dan Al Ismaili 
-sesudah 

kalimat

'kemudian membangunkan yang ini'- disebutkan , Lis o;;; r;.1[ 'i
i* 

"i 
d.os 

"on ,;,i.'; og ,# ;#, J\i'c i'tbri si t:,i ;Jtt t'?p
';u i'&1r\.;", iJv |ak" berkata, "L\ahai Abu Hurairah, bagaimana

engkau berpuasa?" Dia berkata, "Adapun aku berpuasa tiga hari di

awal bulan, bila terjadi padaku suatu maka bagilu pahala satu

bulan". Dia berkata, "Alcu mendengarnya berkata, 'Nabi SAW

membagi"). Seakan-akan Imam Bukhari menghapus tambahan ini

karena sumbernya mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW). Imam

Bukhari telah menukil melalui sanad yang sama pada pembahasan

tentang shalat, tentang anjuran puasa tiga hari setiap bulan, dan

sanadnya marfu'. Dia mengutipnya pada pembahasan tentang puasa

melalui jalur lain dari Abu Utsman. Ini pula latar belakang sehingga

Abu Utsman bertanya kepada Abu Hurairah tentang puasanya

--{i bagian bulan yang mana beliau melakukan puasa tiga hari itu-
sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang puasa.

iiS 1;rOl. (Salah satunya rusak). Dalam riwayat terdahulu

diberi tambahan, "Tak ada padanya larma yang lebih menakjubkan

baginya daripada latrma itu". Sebagaimana yang telah disebutkan.

"p Ari (Empat kurma). Dalam salah satu riwayat disebutkan

'arba'un tamrun', dan maknanya cukup jelas. Sementara dalam
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riwayat lain,'arba'u tamratun '. Maksudnya, setiap salah satu dari

yang empat itu adalah kurma. Al Karmani berkata, "Jika disebutkan

'arba'i tamrin' maka ia termasuk syadz menyelisihi kaidah dasar.

Sesungguhnya pola seperti itu hanya disebutkan pada lafazh 'tsalatsu

mi'atin' (tiga ratus) atau 'arba'u mi'atin' (empat ratus).

tiZ;1 (dan rusak). Kata 'hasyafah' adalah kurma yang jelek.

Kurma ini telah mengering sebelum matang dengan baik. Ia disebut

hasyafah karena keadaannya yang kerdil. Sebagian mengatakan

maknanya adalah yang keras. Iyadh berkata, "Atas dasar ini maka ia

dibaca 'hasyfoh '." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan yang tercantum

dalam riwayat-riwayat adalah 'hasyafah', dan tidak ada pertentangan

antara keberadaan kurma itu jelek dan keras.

Catatan:

Al Ismaili meriwayatkan dari Ashim, dari hadits Abu Ya'la,
dari Muhammad bin Bakkar, dari Ismail bin Zakaiya melalui sanad

Imam Bukhari, lalu pada bagian akhimya diberi tambahan, ii jG

,t;'$ f * ,y urtjl 'fii j,lyLlu, ',b 
U u,r,ilt S;;.1'01.,a1"; 1lU"

Hurairah berkata, "Sesungguhnya manusia paling bakhil adalah yang

bakhil dalam salam. Sedangkan manusia paling lemah adalah yang

lemah berdoa). Riwayat ini mauquf dan dinukil melalui jalur shahih

dari Abu Hurairah. Seakan-akan Bukhari menghapusnya karena

statusnya yar.g mauquf dan tidak berkaitan dengan judul bab. Namun,

riwayat serupa telah dinukil melalui ja\x marfu'.

41 Ruthab (Kurma Basah) dan Tamr (Kurma Kering)

, d6;ur Jyl*ttt9a: giL'bU aizir 7'J-.,.q,."
2lt

4Ps
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*') ,:tL \t .A )t J-; e:i ,Uv (; il' €n a^nG 
""

:.j.;ltt ,.3t :u;;\t o V it

Dan firman Allah, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu

ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan ruthab (buah

kurma yang masak) kepadamrz. " (Qs. Maryam ll9l:25)

5442. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat

dan kami telah kenyang dari dua yang hitam; kurma dan air."

,lK1 ,'q2x'" **"1u. ok :'Jtt G#L\t ur) iul 1"c c tG *
o'

,*s's *PrC n'r\t tA.Us') c)urt J\qf d #"
,r*, W'Li'{t,tGit ry U::ilt g:Q ,t1G )i?A*
* ?ut J:" Ut u.'r;L ,;.V ,ho jt r.brLi ia

, t,. i 9 t o / o

G G.s"# .G:At , 1A,')U ttl)t :".t|i."\' Ju, ,*"r
t;i :J* ,letr$t & *t ya \t J, ';)t'tr* ,,F
eow;G *, # ?" * Ut ui, fr .i"y:f v ouir
.o, tx.-,1 it ,r'- t o i t ,l:'u'e:i,.-b) w 4i*) ;fr a?ii;c'i |fir
tic {ob.i';i ,itt t ,y', ,*; ;r, \, ,* o;r qr.
,,o i '1.'-oa , 6 ! i:; |F." ,&:j, ,* ,). ;;t ,rt;; ,Lfi;:llY r"_*.'t',

d ?w .t, ;C ,!*rdt '& ;o i 'W iFG "?i ^bb
, ,,:.: ,,-,,

,,1 er-* .f,:'L ,ic 6- ,iG'; ,4;3t S, J;:t G 7v:;,r
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5443. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Pernah di
Madinah seorang Yahudi, dia biasa membeli kurmaku dengan sistim
salam (menyerahkan uang lebih dahulu) hingga kurma itu dipanen

-sementara 
Jabir memiliki tanah yang terdapat di jalur Ruumah-

maka ia tak terlambat panen dan terlewatkan satu tahun. yahudi itu
datang ketika panen namun aku tidak mendapati sesuatu darinya. Aku
pun minta tempo kepadanya hingga tahun depan. Akan tetapi dia tidak
mau. Hal itu diberitahukan kepada Rasulullah sAw maka beliau
bersabda, 'Berjalanlah kalian agar kita minta diberi tempo kepada
Jabir dari Yahudi itu'. Mereka datang kepadaku di kebun kurmaku.
Nabi SAW pun berbicara dengan si Yahudi. Dia berkata, 'Wahai Abu

Qasim, aku tidak memberinya tempo'. Ketika Nabi SAW melihat hal
itu, beliau berdiri dan berkeliling di antara kurma, kemudian beliau
SAW datang lagi kepada si yahudi dan berbicara dengannya, namun si
Yahudi tetap tidak mau. Aku berdiri lalu datang membawakan sedikit
ruthab (kurma yang masak) dan meletakkan di hadapan nabi SAW.
Beliau SAW memakarurya. Kemudian beliau bertanya, 'Wahai Jabir,
dimana tempat istirahatmu?' Aku mengabarkan kepadanya. Beliau
bersabda, 'Gelarlah alas untukku disana'. Aku menggelamya. Beliau
masuk dan tidur. Kemudian beliau bangun dan aku membawakan
kepadanya segenggam (ruthab) yang lain dan beliau pun
memakannya. Kemudian beliau berdiri dan berbicara dengan si

Yahudi. Namun, Yahudi itu tetap tidak mau menerimanya. Beliau
SAW berdiri kedua kalinya di sela-sela ruthab dalam kebun kurma
yang k9{u?: lgtglah itu beliau bersabda, 'Wahai Jabir, panen dan
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bayar utangmu'.' Beliau berhenti memanen. Maka aku memanen

darinya apa yan1 dapat aku gunakan melunasi utangku dan masih

tersisa. Aku keluar hingga datang kepada Nabi SAW dan memberi

kabar gembira kepadanya. Beliau berkata, 'Aku bersal<si sungguh aku

adalah Rasulullah'-"

Kata'arsy dan'ariisy artinya bangunan. Ibnu Abbas berkata, "
'Ma'rusyaar adalah tangkai anggur dan selainnya yafig menjulur."

Dikatakan, "Uruusyuha, artinya bangunan-bangunannya."

Muhammad bin Yusuf berkata: Abu Ja'far berkata: Muhammad bin

Ismail berkata, "Kata fakhalaa menurutku, artinya tidaklah terkait

dengan sesuatu." Kemudian dia berkata, "Kata fajalaa artinya tidak

ada keraguan di dalamnya."

Keteransan Hadits:

(Bab ruthab dan tamr). Demikian yang dinukil semua perawi

sepanjang pengamatan saya, kecuali Ibnu Baththal menukil dengan

lafazh, "Ruthab dengan tamr." Sementara dalam kutipan Iyadh di

bagian Ha' danLam' dlkatkaanbahwadalam Shahih Bukhari terdapat

bab yang berjudul, "Makan tamr dengan ruthab." Namun, kedua

hadits yang disebutkan pada bab di atas tidak mengandung hal itu.

Nt Ly, #t +$: ,jc iirr ):i't {rir*an Attah, "Dan

goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu'). Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata, "Sekiranya Allah

mengetahui ada yang lebih baik bagi perempuan yang akan

melahirkan daripada ruthab tentu Maryam akan diperintahkan untuk

mendapatkannya." Kemudian dari Amr bin Maimun, dia berkata,

"Tidak yang lebih baik bagi wanita yang melahirkan daripada ruthab

(kurma basah) dan tamr (kurma masak)." Lalu dari Ar-Rabi' bin

Khutsaim dia berkata, "Tidak ada (yang lebih baik) bagi perempuan

melahirkan seperti ruthab, dan tak ada (yang lebih baik) bagi orang
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sakit seperti madu." Sanad-sanad iwayat-riwayat ini tergolong

shahih.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ali
yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, i'oy 4lr ;j.Jrt 'i;ui t#1
€"; Wulirtb !, * tSi?*, p' ,y a3 "pt'r'6r.

(berilah makan orang yang melahirknn di antara kamu ruthab [kurma
masakJ, apabila tidak ada ruthab maka tamr [kurma keringJ, tak ada

di antara pohon yang lebih mulia bagi Allah daripada pohon yang
Maryam singgah di bawahnya). Sanadnya lemah.

Mayoritas ulama membaca kata tusaaqith dengan memberi
tasydid pada huruf sin (tussaaqith) dan asalnya adalah tatasaaqath
(berjatuhan). Adapun bacaan Hamzah --{an ia adalah riwayat dari
Abu Amr- tanpa tasydid dan menghapus salah satu di antara kedua
huruf ta pada asalnya. Lalu di sana terdapat bacaan-bacaan lain yang
tergolong syadz. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits,
yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui
Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Manshur bin Shafiyah, dari
ibunya. Muhammad bin Yusuf adalah Al Firyabi, salah seorang guru
Imam Bukhari. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Hadits ini
sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang makanan
melalui jalur lain dari Manshur, yakni Ibnu Abdurrahman bin Thalhah
Al Abdari, kemudian Asy-Syaibi Al Hajabi. Ibunya adalah Shafiyah
binti Syaibah (salah seorang sahabat). Imam Ahmad meriwayatkan
dari Abdurazzaq dan dari Ibnu Mahdi, keduanya dari Sufyan Ats-
Tsauri, sama sepertinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu
Ahmad Az-Ztbaii dari Sufyan dengan redaksi, 9 tt (dan kami

tidak kenyang), narrun yang benar adalah riwayat mayoritas. Lalu
Imam Ahmad --dan juga Imam Muslim- meriwayatkan dari Daud

bin Abdunahman dari Manshur dengan redaksi, ,t6t'E'S ftetika

manusia kenyang).
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Penamaan air dengan sebutan aswad (yang hitam) berdasarkan

'taghlib ' (dominasi kata yang satu terhadap yang lain). Demikian juga

penggunaan kata asy-syaba (kenyang) di tempat ar-ray (puas minum).

Orang Arab biasa menggunakan yang demikian pada dua hal yang

saling bergandengan, maka keduanya diberi satu nama sekaligus

dengan memperhatikan mana yang lebih masyhur di antara keduanya.

Menganai alasan penyamaan air dengan kurma 
-padahal 

air sesuatu

yang mudah didapatkan- karena rasa puas minum air tidak akan

didapatkan kecuali diiringi perasaan kenyang karena makanan,

disamping minum air menimbulkan dampak negatif bila tidak diiringi
makanan. Keduanya digandengkan, karena kenikmatan itu tidak dapat

dirasakan secara sempurna hanya dari salah satunya. Kemudian

kenyang dan puas minum diungkapkan dengan menyebut salah

satunya, sebagaimana kurma dan air diungkapkan dengan menyebut

sifat salah satu di antara keduanya. Sebagian pembahasan tentang ini
sudah dipaparkan pada "Bab orang yang makan hingga kenyang."

Kedua, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan

melalui Sa'id bin Abi Maryam, dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim,

dari Ibrahim bin Abdunahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abu

Ghassan yang dimaksud adalah Muhammad bin Mutharrif. Sedangkan

Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. Adapun Ibrahim bin
Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah Al Makhzumi.

Nama Abu Rabi'ah adalah Amr dan sebagian mengatakan Hudzaifah.

Dia biasa diberi gelar pemilik dua tombak. Abdullah bin Abi Rabi'ah

berasal dari Maslamah. Pemah memegang pemerintahan di Janad

salah satu bagian negeri Yaman sebagai pembantu Umar. Lalu dia

terus berada di tempat itu hingga datang pada masa pengepungan

Utsman untuk memberikan bantuan. Namun, dalam pe{alanan dia

jatuh dari kendaraannya dan meninggal dunia. Ibrahim juga menerima

riwayat lain darinya yang dikutip An-Nasa'i. Abu Hatim berkata,

"Riwayat itu mursaL" Ibrahim tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini. Adapun ibunya adalah Ummu Kultsum binti
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Abi Bakar Ash-Shiddiq. Dia juga memiliki irwayat dari ibunya dan

bibinya dari pihak ibu, yaitu Aisyah RA.
t-ar,

,#4" *iJu: otf (Di Madinah ada seorang yahudi). Saya

belum menemukan keterangan tentang namanya.

)4' ii €f e '# oisi loia biasa membeli kurmaku

dengan sistim salam hingga musim panen). Kata 'jidzaadz'
(memotong) bisa diberi bais kasrah pada huruf 7ra dan boleh juga
diberi bais fathah (ladaad). Kemudian boleh menggunakan huruf
'dzal' dan bisa juga 'dal'. Maksudnya, pada masa orang-orang

memotong buah kurma, yakni memanennya. Al Ismaili menganggap

hal itu musykil seraya mengisyaratkan akan keganjilan riwayat ini.
Dia berkata, "Kisah ini 

-yakni, 
doa nabi SAW memohon keberkahan

pada kurma- diriwayatkan para periwayat tsiqah (terpercaya) dan

terkenal berkenaan dengan utang yang ada pada bapak si Jabir."
Senada dengannya dikemukakan Ibnu At-Tin, "Keterangan yang
terdapat pada kebanyakan hadits bahwa utang tersebut adalatr

tanggungan bapak si Jabir."

Al Ismaili berkata, 'Melakukan jual-beli sistim salam hingga
waktu panen termasuk perkara yang tidak diperbolehkan oleh Imam
Bukhari dan selainnya. Kemudian dalam sanad riwayat ini terdapat
hal-hal yang perlu ditinjau lebih cermat." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
tak ada dalam sanad itu periwayat yang patut dipertanyakan
keadaannya selain Ibrahim. Ibnu Hibban telah menyebutkannya di
antara periwayat-periwayat yarrg tsiqah di kalangan tabi'in. Di antara

periwayat yang mengutip riwayatnya adalatr anaknya sendiri dan

Imam Az-Znhi. Adapun Ibnu Qaththan berkata, "Keadaannya tidak
diketatrui."

Mengenai jual-beli sistim salam hingga panen (uang

diserahkan lebih datrulu dan barang diserahkan saat panen)

bertentangan dengan perintah untuk melakukan jual-beli salam
dengan batasan waktu yang diketahui pasti. Hal ini mungkin dipahami
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bahwa penyebutan 'musim panen' merupakan peringkasan riwayat.

Sementara waktu penyerahan barang itu pada dasamya disebutkan

secara pasti saat akad. Tentang klaim adanya keganjilan seperti yang

dia isyaratkan, tertolak dengan memahami riwayat ini sebagai

kejadian yang lain, karena redaksi kedua kisah itu memiliki
perbedaan-perbedaan yang nyata. Untuk itu dipahami bahwa Nabi
SAW memohon keberkahan pada kurma yang ditinggalkan oleh bapak

si Jabir hingga dapat melunasi utang-utangnya (seperti telah dijelaskan
jalur-jalur dan perbedaan lafazhnya pada pembahasan tentang tanda-

tanda kenabian), lalu beliau SAW memohon keberkahan pula pada

kebun kurma yang dimiliki Jabir, sehingga dia dapat melunasi

tanggungan utangnya.

it:t *-Pr6ir ,rllr tVd. cr€s (Adapun si Jabir memiliki

tanah di jalur Ruumah). Di sini terdapat pengalihan pembicaraan.

Atau mungkin juga adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam

hadits. Namun, dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj
terdapat keterangan yang menolak kemungkinan kedua dan sekaligus

menguatkan kemungkinan pertama. Abu Nu'aim mengutip dari fu-
Ramadi, dari Sa'id bin Abi Maryam (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini) dengan redaksi, 1;i:) !-*. 4t ">\\r S. U€; 1,ltcu

memiliki tanah yang terdapat di jalur Ruumah). Adapun Ruumah

adalah sumur yang dibeli Utsman RA, lalu diserahkannya kepada

kaum muslimin. Sumur ini masih terletak di kota Madinah. Sebagian

mengatakan Ruumah adalah seorang laki-laki dari bani Ghifar yang

memiliki sumur tersebut sebelum dibeli Utsman, maka sumur itu
dinisbatkan kepadanya.

Menurut Al Karmani, di sebagian riwayat disebutkan dengan

kata 'duumah', dan menurutnya, barangkali yang dimaksud adalah

'Dumatul Jandal'. Saya (Ibnu Hajar) katakan, anggapan ini keliru,

sebab Dumatul Jandal saat itu belum ditaklukkan, maka bagaimana

sehingga Jabir memiliki tanah di sana. Di samping itu, dalam hadits

Jabir dikatakan bahwa Nabi SAW berjalan kaki ke kebun itu, lalu
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makan kurmanya dan tidur di sana, lalu beliau SAW berdiri dan

mohon keberkahan pada kurma tersebut hingga dapat melunasi

utangnya. Sekiranya kebun ini berada di jalur Dumatul Jandal tentu

Nabi SAW butuh persiapan safar, sebab jarak antara Dumatul Jandal

dan Madinah sekitar 10 marhalah seperti dijelaskan Abu Ubaid Al
Bakri. Kemudian penulis kitab Al Mathali' mengisyaratkan bahwa
Dumah yang dimaksud pada riwayat itu adalah sumur Ruumah yang

dibeli Utsman dan diserahkan kepada kaum muslimin. Letaknya ada

dalam kota Madinah. Seakan-akan kebun milik Jabir berada di antara

masjid Nabawi dan sumur Ruumah.

6lt ')hi'rt-J I (ia terlambat panen dan terlewatkan satu

tahun). Iyadh berkata, "Demikian dinukil Al Qabisi dan Abu Dzar
serta kebanyakan perawi, yakni dengan kata'fajalasat'." Dia berkata
pula, "Abu Marwan bin Siraj membenarkan riwayat ini, hanya saja dia
membacanya, fajalastu dan penafsirannya; Aku terlambat melunasi
utang. Kata fakhallaa menggunakan huruf /a' dan lam yang diberi
tasydid, berasal dari kata takhalliyah (pengakhiran), atau tidak
memakai tasydid yang berasal dari kata al khuluw ftosong).
Maksudnya penyeratran barang yang dibeli itu terlambat hingga satu

tahun." Iyadh berkata, "Akan tetapi penyebutan kata'ardh' (tanah) di
awal hadits menunjukkan informasi selanjutnya berkenaan dengan

tanah, bukan tentang diri si Jabir." Demikian kutipan pernyataan

Iyadh. Artinya, menurut Iyadh pelafalan yang benar adalahjalasat dan
kata ganti itu kembali kepada 'tanah". Kemudian kata sesudahnya

adalatr nakhl (kurma). Maksudnya, tanah tersebut terlambat
mengeluarkan buah kurma. Dia berkata pula, "Dalam riwayat Al
Ismaili disebutkan fahabasat (ia menatran). Kemudian dalam riwayat
Abu Al Haitsam disebutkan, fakhaasar. Maksudnya, ia menyelisihi
kebiasaannya. Dikatakan, Htaasa ahdahu, artinya dia mengkhianati
janjinya, atau dia berubatr dari kebiasaanya. Maka bila dikatakan
khaasa asy-syai'u' artinya sesuafu ifu berubah." Kemudian dia
berkat4 "Riwayat inilah yang paling akurat." Saya (Ibnu Hajar)

FATIIUL BAARI - 76I



katakan, periwayat yang lain menukil dengan kata khanasat, attinya

terlambat. Dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj

disebutkan dengan bentuk itu. Saya tidak tahu apakah barasat ata:u

kharasat. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,'fakhanasat

alayya aaman' (maka ia terlambat dariku satu tahun). Seakan dalam

kitab sumber tercantum 'nakhlan'. Begitu pula kata fakhala
merupakan perubahan dari kata ini, yaitu hurufya' ditulis menjadi alif
kemudian hnruf ain.

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli disebutkan,

"Muhammad bin Yusuf, (Al Firyabi) berkata, Abu Ja'far Muhammad

bin Abi Hatim (uru tulis Imam Bukhari) berkata, Muhammad bin

Ismail (Imarn Bukhari) berkata: kata fakhala dalam riwayatku tidak

disebutkan cara pelafalannya. Kemudian dia berkata, fakhalaa tidak

ada keraguan." Saya (Ibnu Hajar) berkata, penjelasannya sudah

dipaparkan terdahulu, namun saya menemukan dalam naskah yang

menggunakan hunrfjlrn tapi dengan huntf kha' lebih kuat.

J;'6 4 i'.+iiil @fu minta tempo hingga tahun depan).

Maksudnya, aku minta diberi tangguh dalam pembayaran hingga

tahun kedua.

ft16 6aka diberitahukan). Sebagian menyebutkan dengan

kata 'fa ukhbira' (diberitahukan), yaitu, dalam bentuk kata kerja

lampau pasif. Namun mungkin juga dibaca 'fo ukhbiru' (aku

mengabarkan) dan pelakunya adalah Jabir sendiri. Kemudian dalam

riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Al Mustakhraj disebutkan, '/a

akhbartu' (aku mengabarkan).

lg'l I 1,,,riir r;j ,JFi (Oio berkata, "Abu Qasim, aku tidak

memberinya tempo"). Dalam kalimat

disebutkan, yaitu "Wahai."

ada kata seru yang tidak
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|!2"-f iJ fat mana tempat peristirahatanmu). Maksudnya,

tempat di kebunmu yang engkau gunakan bernaung dan istirahat. Hal

ini akan dijelaskan pada akhir hadits.

cli 14 fe,* datang kepadanya membawa segenggam

yang lain). Maksudnya, segenggam ruthab yang lain.

Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan, OUi iui (beliau

berdiri dan berkeliling), sebagai ganti 901t Q @i antara ruthab).

lt Srj rJ Wi :)ui peliau bersabda, "Alan bersalcsi bahwa

alat adalah Rasulullah'). Beliau SAW mengucapkan hal itu, karena

kejadian yang luar biasa. Dimana utang yang banyak dapat dilunasi

dengan kurma yang sedikit. Tidak diduga bahwa kurma tersebut dapat

melunasi sebagian utang, bahkan seluruhnya, apalagi masih tersisa

sebanyak yang digunakan melunasi utang.

fi pfit 'u ,jfr 6 ybsV :s"# '03.t Sai .iA ,ii.-pt t?
Wi Wt? 'Jui 

.aUi (Kata arsy dan 'ariisy artinya bangunan. Ibnu

Abbas berkata, "Kata 'ma'rusyaat' artinya tangkai anggur dan

selainnya yang menjulur." Dikatakan, "Urusyuha, artinya bangunan-

bangunannya"). Bagian ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli.

Adapun nukilan dari Ibnu Abbas tentang itu sudah dipaparkan pada

awal surah Al An'aam. Di sana terdapat pula nukilan dari selainnya

balrwa yang disebut 'ma'ruusy' daripada anggur adalah yang

tergantung di tangkainya. Sedangkan yang tidak'ma'ruusy' adalah

yang terletak di atas tanah. Kat4'at'sy dan'ariisy' berarti bangunan"

adalah penafsiran Abu Llbaidah, sebagaimana disebutkan pada tafsir

suralr Al An'aam. Kemudian lafazh, "Urusyuha artinya bangunan-

bangunarurya" adalah penafsiran firman Allah dalam surah Al
Baqaralr l2l ayat 25g, t4+\? ,p.L-g (negeri yang [tembolotyal telah

roboh menutupi atapnya), ini juga penafsiran Abu Ubaidah. Adapun

maksud pengutipannya di tempat ini adalah menafsirkan kata'arsy'
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milik Jabir yang digunakan tidur oleh Nabi SAW. Mayoritas

mengatakan yang dimaksud adalah tempat berteduh. Sebagian

mengatakan maksudnya adalah tempat tidur (ranjang).

Ibnu At-Tin berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

bahwa para sahabat jarang yang tidak memiliki utang, karena

sedikitnya harta mereka saat itu. Sementara maksud doa berlindung

daripada utang adalah utang yang sangat banyak atau utang yang tidak

bisa dibayar. Atas dasar itu, maka Nabi SAW wafat sementara baju

besinya tergadai sebagai jaminan gandum yang beliau SAW ambil

untuk keluarganya." Dalam hadits ini disebutkan pula keadaan Nabi

SAW yang menziarahi sahabat-sahabatnya dan masuk ke kebun-

kebun mereka serta tidur di dalamnya atau berteduh padanya.

Dibolehkan memberi syafaat untuk memberi tempo pelunasan utang

bagi siapa yang memiliki harta selain harta yang menjadi

tanggungannya, agar lebih belas kasih.

42. Makan Jummar (Jantung Kurma)

iw .'.Sa ,'g*i (i

5444. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Ketika kami

di sisi Nabi SAW sedang duduk-duduk, tiba-tiba didatangkan jummar

(antung) kurma. Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya di antara

pepohonan ada yang memiliki keberkahan seperti keberl<ahan

seorang muslim'. Aku pun menduga yang beliau maksudkan adalah
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kurma. Aku ingin mengatakan, 'Ia adalah kurma wahai Rasulullah',

kemudian aku menoleh dan ternyata aku orang kesepuluh dari sepuluh

orang, dan aku paling muda di antara mereka. Maka aku pun diam.

Nabi SAW bersabda, 'Ia adalah lflirma'."

@:
(Bab maknn jummar). Disebutkan hadits Ibnu Umar tentang

kurma. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail pada

pembahasan tentang ilmu. Kemudian pembicaraan tentang judul bab

secara khusus sudatr dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli.

43. Kurma Ajwah

'; :*t;a?" & n' J;, Ju :Jv yi * * ; -cG r
.b \3'r ri:t':o;-c;A- lin; yr; y f; lr';;

5445. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa makan di waktu pagi tujuh
butir latrma ajwah setiap hari, maka hari itu racun dan sihir tidak
membahayakannya."

Keteranean Hadits:

(Bab ajwah). Ia adalatr salah satu jenis kurma yang terkenal.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Jum'ah bin
Abdullah, dari Marwan, dari Hasyim bin Hasyim, dari Amir bin
Sa'ad, dari bapaknya. Ibnu Abdillah adalatr Ibnu Ziyad bin Syaddad

As-Sulami Abu Bakar Al Balkhi. Dikatakan, nirmanya adalah Yatrya,

sedangkan Jum'atr adalatr gelarnya. Dia biasa juga dipanggil Abu
Khaqan. Awalnya dia termasuk pemuka ahli ra'yu, setelah itu menjadi
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Imam di kalangan ahli hadits, dan disebutkan Ibnu Hibban dalam

kitab Ats-Tsiqaat. Dia memanggil tahun 233 H. Dia tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari dan tidak pula dalam kutub as-sittah

(kitab hadits yang enam) selain hadits ini. Adapun penjelasan hadits

tentang ajwah akan disebutkan pada pembatrasan tentang pengobatan.

44. Mengambil Dua Kurma Sekaligus dan Memakannya

,tlJ ei:; ,-i.Jt /.t e -{- iG ti:bi ,io fr i * *
'or; ajp y ,i*: -S?'e ;i;::- 6.';';L ; l1r 

i3 il<i
'o:r:'uir ir ,i;. ; ,p,;\, E ,#'*', * it ;* 7,

.* o,r J';'u i;yr 'ill, Jv .iwi,tr:St

5446. Dari Jabalah bin Sut "l*, aia Uertata: Kami ditimpa

tahun paceklik bersama Ibnu Az-Zubair, lalu kami diberi rezeki

berupa kurma, maka Abdullatr bin Umar melewati kami 
-dan 

kami

sedang makan- lalu berkata, "Jangan kalian mengambil dua

sekaligus, karenaNabi SAW melarang hal itu." Kemudian dia berkata,

"Kecuali seseorang meminta izin dari saudaranya." Syu'bah berkata,

"Permintaan izin ini berasal dari perkataan Ibnu LJmar."

Keterangan lladits:

(Bab mengambil dua larma dan memakannya). Maksudnya,

mengumpulkan satu kurma kepada kurma yang lain, lalu memakannya

sekaligus. Larangan ini berlaku bagi siapa yang makan bersama orang

lain.

766 - FATITUL BAARI



o, t toli.,
€ U d2 (Jabalah lbnu Suhaim).Ia berasal dari Kufah dan

tergolong tabi'in yang tsiqah(terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat

sedikit pun dalam Shahih Bukhari dari selain Ibnu Umar RA.

Y" '?b rr.tici lfami ditimpa tahun paceklik). Maksudnya,

tahun kemarau. Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam

Musnadnya dari Syu'bah, "Lbe t*;tlei lXami ditimpa kelaparan).

".t,fi.jt ;.r y (Bersama Ibnu Az-Zubair). Yakni Abdullah bin

*-n*air t.titu menjadi khalifah. Sudah disebutkan pada

pembahasan tentang perbuatan aniaya melalui jalur lain dari Syu'bah,

srVr Jli f e y-Nu: (? 6ami berada di Madinah bersama

sebagian penduduk lrak).
.., ,4,,4f:": Ul:'t (Kami diberi rezeki berupa kurma). Maksudnya

beliau memberikan kurma kepada kami di antara rezeki kami. Ia
adalah kadar yang dibagikan untuk mereka pada setiap tahun dari

harta hasil bumi dan selainnya sebagai ganti uang karena sulitnya

uang saat itu akibat kelaparan yang melanda.

rrtrut I ik:s @rtiou berkata, "Jangan kalian mengambil dua

sekalig;us"). Dalam riwayat Abu Al Walid pada pembahasan tentang

perserikatan, t'i:F t iiti (Maka beliau berkata, "Jangan kamu

mengambil dua sekaligus '). Demikian juga dalam riwayat Abu Daud

Ath-Thayalisi dalam Musnadnya.

gflt ;p (Daripada qiraan). Demikian yang disebutkan oleh

kebanyakan periwayat dan saya sudatr jelaskan pada pembahasan

tentang haji batrwa bahasa yang baku tidak menyebutkan 'alif . Abn

Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dengan kata,'qiraan',
demikian juga dikatakan Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad, dari

Syu'bah. Dia berkata, "Dari Muhammad bin Ja'far dari Syubhah,

'iqraan'." Al Qurthubi berkata, "Tercanfum pada semua periwayat

Imam Muslim dengan kata 'iqraan', dan dalam biografi Abu Daud
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disebutkan "Bab Iqraan fii at-tamr", akan tetapi lafazh ini tidak

dikenal." Kata'aqrana' adalahkata ruba'i (terdiri dari empat huruf),

sedangkan 'qarana' adalah kata tsulasi (terdiri dari tiga huruf), dan

inilah yang benar. Al Farra' berkata, "Dalam kalimat dikatakan,

'Qarana bainal hajji wal umrah' (menggandeng antara haji dan

umrah), dan tidak dikatakan 'aqrana' . Hanya saja dikatakan'aqrana'

ketika telah kuat dan mampu melakukannya. Di antara penggunaan

dengan makna ini adalah firman Allah dalam suah Az-Zukhruf [43]

ayat 13, 'nli, 'i tk q fuadahal sebelumnya kami tidak mampu

menguasainya). " Dia berkata, "Akan tetapi disebutkan pada sebagian

dialek 'aqrana ad-dam fil 'irq', artinya darah menjadi banyak di urat.

Maka kata'iqraan' padahadits di atas dipahami dengan arti demikian.

Dengan demikian, maknanya adalah Nabi melarang memperbanyak

makan kurma jika ada orang lain makan bersamanya. Saya katakan,

tetapi ia menjadi lebih umum darinya. Adapun yang benar bahwa kata

ini terjadi karena perbedaan para periwayat. Imam Ahmad telah

memisahkan antara mereka yang meriwayatkan dengan kata aqrana

dan dengan lafazh qarana di antara murid-murid Syu'bah. Demikian

juga perkataan Ath-Thayalisi dari Syu'bah dengan kata qiraan Dalam

riwayat Asy-Syaibani disebutkan 'iqraan. Sementara dalam riwayat

Mis'ar disebutkan qiraan' .

'J;{-'j (Kemudian beliau berkata,

"Kecuali seseorang meminta izin dari temannya'). Maksudnya, jika

temannya mengizinkannya maka diperbolehkan. Maksud 'saudara' di

sini adalah teman yang sedang bersekutu makan kurma tersebut.

* i.t J:tt'U lif r Lil 'Jtf 
6w'bah berknta, "Permintaan izin

ini berasal da'ri perkaioan Ibnu (Jmar"). Bagian ini dinukil dengan

sanad yang maushul melahti sanad yang disebutkan sebelumnya. Abu

Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Syu'bah

seraya menyisipkan kata ini ke dalam hadits. Demikian pula yang

telah dikutip pada pembahasan tentang persekutuan dari Abu Al

iei S+jr ir';I bf ir
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Walid. Dalam riwayat Al Ismaili sama seperti riwayat Mu'adz bin
Mu'adz. Begitu pula diriwayatkan Ahmad dari Yazid, Bahz, dan

selain keduanya dari Syu'bah.

Sikap Adam yang memisahkan yang mauquf dai yang marfu'
diikuti oleh Syababah bin Siwar dari Syu'bah, seperti diriwayatkan Al
Khathib melalui jalumya sebagaimana yang disebutkan Adam.

Adapun lafazhnya, "Melarang qiran. Ibnu Umar berkata, 'Kecuali
seseorang di antara kamu meminta izin dari saudaranya'." Demikian
pula dikatakan Ashim bin AIi dari Syu'bah, "Aku berpendapat kata

'permintaan izin' berasal dari perkataan Ibnu Umar." Riwayat ini
dikutip Al Khathib. Pemisahan hal ini dalam riwayat Syu'bah

dilakukan pula oleh Sa'id bin Amir Adh-Dhab'i. Dia berkata dalam

riwayatnya, "Syu'bah berkata, kalimat 'kecuali salah seorang kamu

meminta izin saudaranya' berasal dari perkataan Ibnu Umar." Al
Khathib meriwayatkan juga 

-hanya saja Sa'id keliru dalam
penyebutan nama tabi'in- dia berkata, "Dari Syu'bah, dari Abdullah
bin Dinar, dari Ibnu IJmar." Sedangkan yang akurat adalah Jabalah

bin Suhaim seperti yang dikatakan oleh mayoritas.

Kesimpulannya, murid-murid Syu'bah berbeda dalam
mengutip riwayat ini. Kebanyakan mereka meriwayatkan darinya
dengan menyisipkan kalimat ini ke dalam hadits. Sementara

sekelompok mereka meriwayatkan darinya disertai keraguan apakah

tambahan ini dinisbatkan kepada Nabi atau hanya sampai kepada Ibnu
Umar. Adapun Syababah memisahkan hal itu. Adam menegaskan

bahwa tambahan tersebut berasal dari perkataan Ibnu Umar. Dia
diikuti oleh Sa'id bin Amir. Hanya saja dia menyelisihinya dalam
penyebutan nitma tabi'in. Ketika mereka berbeda dalam penukilan
dari Syu'bah dan terjadi pert ntangan antara penegasan bahwa kalimat
itu berasal dari Nabi SAW dengan keraguan akan hal itu, dan mereka
yang meriwayatkan disertai keraguan lebih banyak, maka kami pun

memperhatikan riwayat selain Syu'bah dari kalangan tabi'in, lalu
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kami melihat hadits itu dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Ishaq

Asy-S yaibani, Mis' ar, dan Zaid bin Abi Unai sah.

Adapun riwayat Ats-Tsauri telah disebutkan pada pembahasan

tentang persekutuan dengan redaksi, q* ,f;$t u. ,h:tt ,t4 oi 6
f);bt o;* ulL \ettau melarang seseorang mengambil dua kurma

sekaligus sampai dia minta izin dari sahabat-sahabatnya). Hal ini
secara zhahir adalah penisbatan secara langsung kepada Nabi

meskipun ada kemungkinan hanya berasal dari periwayat. Sedangkan

riwayat Asy-Syaibani diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud

dengan redaksi, U.6bi o:* ,if lf fly) t ,F ,;e (Beliau melarang

mengambil dua sekaligus kecuali engkau meminta izin kepada

sahabat-sahabatmu). Perkataan dalam hal ini sama seperti perkataan

pada riwayat Ats-Tsauri. Mengenai riwayat Zaid bin Abi Unaisah

ttji 'oti |u:i-'$ f 'n i;
diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Shahihnyadengan redaksi, t'lSi'l

G:1

(Barangsiapa makan kurma bersama satu kaum, maka jangan

mengambil dua sekaligus, apabila dia ingin melakukan hal itu, maka

hendaklah dia minta izin kepada mereka, apabila mereka sudah

mengizinkannya, maka dia boleh melakukannya).Ini lebih jelas dalam

penisbatan langsung kepada Nabi meski masih ada kemungkinan

berasal dari perkataan periwayat.

Kemudian kami memperhatikan mereka yang

meriwayatkannya dari Nabi SAW selain Ibnu Umar, maka kami

menemukannya dari Abu Hurairah, dan redaksinya berkonsekuensi

bahwa perintah minta izin adalah langsung dari Nabi, sebab Ishak

meriwayatkan dalam Musnadnya, dan darinya jalurnya dikutip Ibnu

Hibban, keduanya dari Asy-Asy-Syabi, dari Abu Hurairah, dia

berkata, ,ie ;i Pt *" h' .J, I' l-l qtd fut ?*1 e *
,i1ry6,'Jt3'i:rri o7 ri1til;:oi'J* ,L*;i,'u 4, y'u e {$.",3
t:j:jti U:j it @ku berada di antara penghuni Shuffah, maka
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Rasulullah SAW mengirim kurma ajwah kepada kami, kurma itu
dihidangkan di antara kami, lalu kami makan dua kurma sekaligus

karena lapar, maka jika ada di antara sahabat-sahabat kami yang
melakukan hal itu niscaya dia berkata kepada sahabatnya,
"Sesungguhnya aku telah mengambil dua kurma sekaligus, maka

hendaklah kalian melakukannya").Perbuatan mereka ini pada zaman

Nabi SAW menunjukkan hal itu disyariatkan kepada mereka dan

sudah dikenal. Perkataan sahabat, "Kami melakukan pada masa Nabi

SAW demikian..." memiliki hukum marfu' menurut jumhur ulama.

Lebih tegas darinya apa yang diriwayatkan Al Bazzar dari jalur ini,
rrot, .,a t1'-,otto.'--'zi ,",,., r...i,, ,:, \ ?, \ t,ot.,,i
O-t-S sP riJP- (+2'u. dt5re d,l:rrl ,y tp *S * Atll ui-, 1l J-ft r--l
y)t^:.,i lrl ll o:};-bi *) * h, oV 3r lRasutuilah SAW membagi

kurma di antara sahabat-sahabatnya lalu sebagian mereka

mengambil dua kurma sekaligus dan memakannya, maka Rasulullah
SAW melarang melakukan itu, kecuali atas izin sahabat-sahabatnya).

Maka yang lebih kuat menurutku, tidak ada penyisipan perkataan

periwayat.

Imam Bukhari berpedoman pada kalimat tambahan ini dan

memberikan judul sesuai dengannya pada pembahasan tentang
perbuatan aniaya dan persekutuan. Tidak berarti bahwa ketika Ibnu
Umar satu kali menyebutkan 'permintaxr izin' tanpa dinisbatkan

kepada Nabi SAW, maka kalimat tersebut tidak berasal lansung dari
Nabi SAW. Bahkan telah disebutkan bahwa beliau dimintai fafwa
tentang itu, lalu beliau pun memberikan fatwa. Seorang mufti
terkadang tidak menj elaskan landasan fatwanya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Mis'ar dari Shilah, dia
berkata, "Ibnu Umar ditanya tentang mengambil dua sekaligus ketika

makan kurma. Dia berkata, 'Jangan melakukan itu kecuali engkau

meminta izin kepada sahabat-sahabatmu'." Ini dipahami ketika dia

memaparkan kisah, maka dia menyebutkan seluruhnya dengan

dinisbatkan kepada Nabi SAW, dan ketika beliau dimintai fatwa,

beliau memfatwakan hukum yang beliau ketahui, tanpa menisbatkan
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kepada nabi SAW, dan tidak pula menegaskan saat itu bahwa ia

adalah marfu'.

Terjadi perbedaan para ulama tentang hukum masalah ini. An-

Nawawi berkata, "Mereka berbeda pendapat memahami larangan ini,

apakah ia haram atau makruh? Adapun yang benar; apabila makanan

dimiliki bersama di antara mereka yang makan, maka mengambil dua

sekaligus hukumnya haram, kecuali atas keridhaan teman makan yang

lain. Keridhaan ini mungkin didapatkan melalui penegasan mereka,

atau apa yang dapat menggantikan posisinya. Sedangkan jika

makanan itu untuk selain mereka, maka diharamkan. Adapun jika

untuk salah seorang dari mereka dan diizinkan kepada mereka untuk

makan, maka disyaratkan keridhaan pemilik makanan itu. Diharamkan

bagi selainnya, tetapi dibolehkan baginya. Hanya saja dia tetap disukai

meminta izin juga kepada orang yang makan bersamanya. Kemudian

bagi orang yang menjamu disukai tidak melakukan hal iru supaya

terjadi kesamaan dengan tamunya, kecuali makanan itu sangat banyak

dan melebihi kebutuhan. Namun adab dalam makan secara mutlak

adalah meninggalkan perbuatan yang menunjukkan kerakusan, kecuali
jika seseorang terburu-buru dan ingin bersegera untuk kesibukan yang

lain."

Al Khaththabi menyebutkan bahwa syarat permintaan izin ini
hanya terjadi pada saat mereka sangat sedikit mendapatkan bahan

makanan. Adapun di saat mereka mengalami kelapangan hidup, maka

tidak membutuhkan izin. Akan tetapi pernyataan ini disanggah oleh

An-Nawawi, karena yang dijadikan pegangan adalah konteks umum

kata/redaksi bukan sebab yang khusus, bagaimana lagi sementara

alasan yang dikemukakan juga tidak jelas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Hurairah yang telah

saya sebutkan menunjukkan hal itu. Kisah lbntt Az-Zubair pada bab di

atas sama seperti itu. Ibnu Al Atsir berkata di dalam kitab An-

Nihayah, "Hanya saja larangan mengambil dua sekaligus berlaku,

karena hal iru menunjukkan sikap rakus, dan ini bisa menurunkan



martabat pelakunya, atau sikap demikian itu mengandung penipuan
terhadap sahabatnya." Dikatakan, hanya saja perbuatan itu dilarang
karena keadaan mereka yang sulit dan sedikitnya bahan makanan.

Disamping itu, meski kondisi mereka sulit, mereka tetap saling
memberi satu sama lain dari makanan yang sedikit, dan jika
berkumpul terkadang mereka lebih mengutamakan yang lain atas diri
sendiri. Terkadang di antara mereka ada yang sangat lapar sampai hal
itu menyebabkannya mengambil dua kurma sekaligus, atau

memperbesar suapan, maka mereka diperintahkan untuk minta izin
demi menyenangkan hati yang lainnya. Adapun kisah Jabalah bin
Suhaim, secara zhahir larangan itu dikarenakan adanya unsur
penipuan, dan hak mereka terhadap makanan itu adalah sama. Hal
serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang penghuni Shuffah".

Ibnu Syahin meriwayatkan dalam kitab An-Nasikh wal
Mansukh dan ia adalatr Musnad Al Bazzar dari jalur Ibnu Buraidah,
dari bapaknya, dianisbatkan kepada Nabi SAW , $. gt|y'rr ,f '& *
fj:j'6 '6tb &t ln,'oii ,4t (aku telah melarang kalian mengambil

dua kurma sekaligus dan memakannya, dan sekarang Allah telah
melapangkan kehidupan kamu, maka silahkan kamu melakukannya).
Barangkali An-Nawawi mengisyaratkan kepada hadits ini, karena di
dalam sanadnya terdapat kelemahan. Al Hazimi berkata, "Hadits
tentang larangan lebih shahih dan masyhur, karena masalah ini
mudah, ia bukan termasuk urusan ibadah, tetapi masuk bagian
mashlahat keduniaan. Lalu ijma' umat dijadikan pegangan dalam
membolehkannya." Maksud pembolehkan di sini adalah pada saat

seseorang memiliki makanan itu meskipun dengan jalur pemberian
izin kepadanya, seperti yang telah dipaparkan An-Nawawi. Bila tidak
demikian, maka tidak ada seorang pun di antara ulama yang
membolehkan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya.
Hingga sekiranya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang
yang meletakkan makanan di antara dua tamu tidak meridhai salah
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satunya mengambil lebih banyak dibanding yang lain, maka

melebihkan bagian pada kondisi ini adalah haram secara mutlak.

Hanya saja hal-hal seperti itu boleh dilakukan jika telah ada tanda-

tanda yang menunjukkan keridhaan. Abu Musa menyebutkan dalam

kitab Dzail Al Gharibin dan Aisyah dan Jabir tentang tidak disukainya

mengambil dua kurma sekaligus karena hal itu mengandung sifat

rakus sehingga menurunkan derajat sahabatnya. Imam Malik berkata,
..Bukan sikap terpuji apabila seseorang makan lebih banyak

dibandingkan temannya. "

Catatan

Semakna dengan kurma dalam larangan ini adalah ruthab

(kurma masak). Demikian juga kismis dan anggur serta yang seperti

keduanya, karena alasan pelarangan itu sangat jelas dan terdapat pada

makanan-makanan lain. Al Qurthubi berkata, "Para ulama ahli zhahir

mematrami larangan ini sebagai pengharaman. Ini merupakan

kekeliruan mereka dan ketidaktahuan tentang redaksi hadits dan

maknanya. Adapun jumhur ulama memahaminya untuk kondisi

makanan yang diperuntukkan bersama-sama berdasarkan pemahaman

Ibnu Umar sebagai periwayatnya, karena dia lebih paham terhadap

perkataan yang diriwayatkannya dan lebih tahu keadaan yang

sebenarnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang

dihidangkan makanan di hadapannya, kapan dia dianggap

memilikinya? Dikatakan, dia dianggap memiliki makanan itu ketika

dihidangkan di hadapannya. sebagian lagi berpendapat, ketika dia

mengangkat ke mulutnya. Lalu ada pula pendapat selain itu.

Berdasarkan pendapat pertama berarti kepemilikan mereka yang

hendak makan makanan yang dihidangkan itu adalah sama, maka

mereka tidak boleh mengarnbil dua makanan sekaligus, kecuali atas

izin yang lainnya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, maka
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dibolehkan melakukan hal itu, tetapi sesuai penjelasan terdahulu.

Itulah yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih.

Benar bahwa apa yang dihidangkan dihadapan dua tamu dan

demikian juga yang dihidangkan dalam pesta-pesta, menurut

kebiasaan adalah untuk memuliakan, sebab manusia berbeda-beda

dalam kadar makan dan selera. Sekiranya dipahami bahwa masing-

masing harus mendapatkan bagian yang sama, niscaya akan

menyulitkan baik bagi yang menghidangkan maupun tamunya. Ketika

diperbolehkan bagi yang merasa tidak cukup untuk mengambil bagian

lebih banyak, dan ketika mereka tidak saling menuntut, bahkan saling

toleran dalam hal seperti ini, maka persoalan itu tidak berlaku secara

mutlak dalam segala kondisi.

45. Qitstsa' (Sejenis Mentimun)

|)?, lv *;;1' *b'q-:,ld;j * * / -+'Gtr
.,ql', ',*u!)t .rt" *', *rht J-, ct

5447.Dari Ibrahim bin ,rud, dari bapakn ya, diaU"rtutu, L
mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, "Aku melihat Nabi SAW

makan ruthab (kurma matang) dengan qitstsa' ."

Keterangan:

(Bab qitatsa'). Penjelasannya akan disebutkan pada bab

berikutnya.
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46. Keberkahan Pohon Kurma

,Jv'&3 * i",k 4t c'# r.t |.>;

4̂lJl^r\Jut ,rl-e "St

'.o. e ), c/ c /

€)Fal .rrl yf

.'it,Jr e3,#t $, ik e* *t n
5448. Dari Mujahid, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Di antara pepohonan itu ada satu
pohon yang menyerupai seorang muslim, ia adalah pohon kurma."

Keterangan:

(Bab keberkahan pohon kurma). Disebutkan hadits Ibnu Umar
secara ringkas. Hadits ini baru saja disitir dan telah dijelaskan pada
pembahasan tentang ilmu.

47. Memakan Dua Jenis Makanan Sekaligus

J;t *rft :SG Gi:L

l4Lj*ul)t ,Yt-*; *
5449. Dari Abdullah bin Ja'far RA, dia berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAWmakan ruthab dengan qitstsa'."

Keterangan Hadits:

(Bab memaknn dua jenis makanan sekaligus). Maksudnya,

sekali makan. Dalam sebagian syarah disebutkan, i7 l? $atu knli

satu kali). Namun, saya tidak menemukan pengulangan seperti itu
pada naskah asli. Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan
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kepada kelemahan hadits Anas, :1- :6\ d.f *) *o ltt ;a pr'oi
uli y iisr I ,:,il e ocii i,Sut ,y*i U I =e. gesungguhnya

Nabi SAW dibawakan satu bejana -atau wadan - ir"i berisi susu dan

madu, lalu beliau bersabda, "Dua lauk dalam satu wadah. Aku tidak

memakannya, dan tidak mengharamkannya".). Hadits ini
diriwayatkan Ath-Thabarani, tetapi dalam sanad-nya ada periwayat

maj hul (tidak diketahui identitasnya).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibnu

Muqatil, dari Abdullah, dari Ibrhaim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari

Abdullah bin Ja'far. Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Imam Bukhari

telah mengutip pula hadits ini pada bab terdahulu dengan materi yang

sama. Demikian juga beberapa bab sebelumnya dengan sanad yang

lebih ringkas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits itu shahih gharib. Kami
tidak mengenalnya kecuali dari haditsnya."

".u. iljt ,y'U (Memakan ruthab dengan qitatsa). Dalam

riwayat Ath-Thabarani terdapat penjelasan cara makan keduanya. Dia
mengutip dalam kitab Al Ausath dari hadits Abdullah bin Ja'far, dia

berkata, 'a 
S's" $, *') {,q eriut, ru,i * \t & dt ,w- e U-lt

i7 rS Vi'a7 S 6t u melihat di kanan Nabi SAW ada qitstsa' dan di

kirinya ada ruthab, lalu beliau makan dari yang ini satu kali dan yang

ini satu kali). Namun sanadnya lemah. Ath-Thabarani mengutip pula

dalam kitab yang sama dan juga dalam pembahasan tentang

pengobatan oleh Abu Nu'aim, dari hadits Anas, ** *!)r'ir| oti

It #a, ',;i os, ,#u, +lt ls"A 9)q) C#ti (Betiau

mengambil ruthab dengan tangan kanannya dan semangka dengan

tangan kirinya, lalu beliau makan ruthab dengan semangka, dan ia
adalah buah-buahan yang paling beliau sukai). An-Nasa'i
meriwayatkan melalui sanad yang shahih dat'. Humaid, dari Anas,

llb +')t u. '#- *i {p a' t* lt Jb: *r?: (Aku metihat

Rasulullah SAW mengumpulkan makan antara ruthab dan khirbiz),
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yaitu salah satu jenis semangka yang berwarna kuning. Terkadang

qitstsa' tua menjadi kuning akibat panas sehingga menyeruapai

khirbiz, seperti yang saya saksikan di negeri Hijaz.

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui sanad yang shahih dari

Aisyah disebutkan, *lu, 'fir 
'Ssi 

P:, ,yt ilr e ujrr 
'oi

(Sesungguhnya Nabi SAW memakan semangka dengan ruthab [kurma

basahJ). Dalam riwayat ini terdapat keterangan memakan semangka

dan ruthab sekaligus. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah RA,

u.t q yz,t Yi *r * lu' ,p 4t ,rv *lr.il)1#. \F4ti $i oirti

# #g :.:r'.,3 "q\ +rt itki $ liuutcu hendak memberiku

obat gemuk agar dapat memasukkanku kepada Nabi SAW, natnun hal

itu tidak memberi pengaruh yang besar, hingga aku makan ruthab

dengan qitstsa', maka aku pun menjadi gemuk dengan sqngat ideal).

An-Nasa'i mengutip dari haditsnya, *'t * 1o' .'5,l;r ,!t q\f U

f*.lr ;fr:ts * t:+.,i u, 
"r*)t ;t;e,$ 1d * ddb (ketika

Nabi SAW menikahiku, mereka mengobatiku dengan segala macam,

lalu mereka memberiku makan qitstsa' dan kurma, maka aku meniadi

gemuk karenanya dengan postur yang ideal). Abu Nu'aim mengutip

melalui jalur lain dari Aisyah , q:i.i 7( *) *l; h' Ab 'Ct'oI

$,1r. (r"rungguhnya Nabi SAW memerintahkan kedua orang tuanya

melakukan hal itu). Lalu Ibnu Majah mengutip dari hadits Ibnu Bisr,
'-i"!lr: i.jr |+;" og *t * \t uu ,!r lti (sesungguhnya Nabi SAW

biasa menyukai keiu dan kurma). Sementara Imam Ahmad

meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari bapaknya, dia berkata,

'&t * h' ..rp yt'l;,tt i,f ,iii ,'Jtii fr'{ W- t^t hi 'b 
*''

*\t 6i6.i @ku masuk kepada seorang taki-laki yang sedang

makan susu dengan kurma, dia berkata, "Mendekatlah, sesungguhnya

Rasulullah SAW menamai keduanya sebagai 'athyabain' [dua yang

baikJ). Sanad riwayat ini kuat.
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An-Nawawi berkata, "Pada hadits di bab ini terdapat

keterangan yang membolehkan makan dua jenis buah-buahan dan

selainnya sekaligus, dan boleh pula makan dua makanan sekaligus.

Disimpulkan darinya tentang bolehnya memperbanyak makanan.

Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang bolehnya hal itu.

Penukilan dari ulama salaf tentang perbedaan dalam masalah ini
dipahami dalam konteks makruh (tak disukai) untuk mencegah

kebiasaan berfoya-foya dan memperbanyak makanan tanpa ada

maslahat dalam agama." Al Qurthubi berkata, "Dari hadits itu
disimpulkan tentang bolehnya memperhatikan sifat-sifat makanan,

lalu memamfaatkannya menurut yang patut sebagaimana konsep

kesehatan, sebab ruthab (kurma masak) mengandung sifat panas dan

qitstsa' (sejenis mentimun) mengandung sifat dingin. Jika keduanya

dimakan sekaligus, maka akan menjadi normal. Inilah kaidah dasar

dalam obat-obatan yang dikomposisikan dari berbagai jenis bahan

baku." Abu Nu'aim menyebutkan pada pembahasan tentang

pengobatan satu bab berjudul, "Hal-hal yang dimakan dengan ruthab

untuk menghilangkan efek sampingnya", lalu dia menyebutkan hadits

di atas. Namun, dia tidak menyebutkan tambahan yang dijadikan judul

tersebut. Tambahan ini dinukil Abu Daud dalam hadits Aisyah dengan

redaksi, t:6 "1* tih i'j.1 ri :-* iia ? 'r:3- ,j'r$ *lU 1y;r y'U oS

(beliau biasa makan semangka dan ruthab, lalu berkata, "Sifot panas

pada yang ini dinetralkan dengan sifat dingin yang ini, dan sifat

dingin yang ini dinetralkan dengan sifat panas yang ini'). Maksud

semangka di sini adalah semangka yang kuning, karena pada sebagian

jalur disebutkan dengan kata'khirbiz'. Ia banyak terdapat di negeri

Hijaz, berbeda dengan semangka hrjau.

Catatan

Judul bab ini dan haditsnya tidak tercantum dalam riwayat An-

Nasafi, dan tidak pula disebutkan oleh Al Ismaili.
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48. Orang yang Memasukkan Tamu Sepuluh Sepuluh, dan Duduk

Sepuluh Sepuluh untuk Makan

'i1 :',-i!"+ .d ui ,Jv .'t*i -y.,tliei 6 ij- &1u

i"A'u rif ,i' 'J;, 
c. :JG'ilL I ft {;t € U3 J't;

t;-'ti t?#'"p|yii iJs-t y:;e" ,';;i * ii Y*
& trts"u tjri kp p |y;i :,lG ; .r J,* e trs'u

. ^1 'n.
.rJY4)l Je

e;',,? W'F'#'i:i';a ?"'i,*' t * ?"

J ,,

,b
5450. Dari Anas, "Sesungguhnya Ummu Sulaim 

-ibunya
Anas- sengaja mengambil satu mud sya'ir (gandum) yang ditumbuk

agak kasar dan membuat khathifah serta menuangkan dari tempat

madu di sisinya. Kemudian dia mengutusku kepada Nabi SAW dan

aku pun mendatangi beliau SAW yang saat itu bersama para

sahabatnya, lalu aku mengundangnya. Beliau bertanya, 'Orang-orang

yang bersamalu juga'. Aku datang dan berkata, 'Sungguh beliau

mengatakan; orang-orang bersamaku juga'. Abu Thalhah keluar

menyambutnya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia

sesuatu yang dibuat oleh Ummu Sulaim'. Beliau masuk dan makanan

itu pun dihidangkan kepadanya. Beliau bersabda, 'Masukkan

kepadaku sepuluh orang'. Mereka disuruh masuk, lalu makan hingga

kenyang. Kemudian beliau bersabda, 'Masukkan kepadaht sepuluh

orang'. Mereka pun masuk dan makan hingga kenyang. Kemudian

beliau bersabda, 'Masukkan kepadalu sepuluh orang...' hingga
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dihitung empat puluh orang. Kemudian Nabi SAW makan, lalu
berdiri. Aku pun memperhatikan apakah makanan itu berkurang?"

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memasukkan tamu sepuluh sepuluh, dan

duduk sepuluh sepuluh untuk makan). Maksudnya, jika hal itu
dibutuhkan, karena tempat yang sempit atau tempat duduk yang
sedikit.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dari Ash-Shalt bin
Muhammad, dari Hammad bin Zaid, dari Al Ja'd Abu Utsman, dari
Anas, dan dari Hisyam, dari Muhammad, dari Anas, dan dari Sinan
Abu Rabi'ah, dari Anas. Ketiga sanad ini dikutip Hammad bin Zaid.
Adapun Hisyam adalah Ibnu Hassan. Muhammad adalah Ibnu Sirin,
dan Sinan adalah Abu Rabi?ah. Iyadh berkata, "Dalam riwayat Ibnu
As-Sakan disebutkan, 'Sinan bin Abu Rabi'ah', tetapi ini merupakan
kesalahan, karena yang benar dia adalah Sinan Abu Rabi'ah, dan Abu
Rabi'ah merupakan nama panggilannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
kesalahan ini berasal dari periwayat sesudah Ibnu As-Sakan. Sinan
adalah Ibnu Rabi'ah dan ia juga Abu Rabi'ah. Nama panggilannya
sama dengan nama bapaknya. Dia tidak memiliki riwayat dalam
shahih Bukhari selain hadits ini dan itupun digandengkan dengan
periwayat lainnya. Akurasi riwayatnya diperbincangkan oleh Ibnu
Ma'in dan Abu Hatim. Ibnu Adi berkata, "Dia memiliki hadits dalam
jumlah yang relatif sedikit. Aku harap riwayatnya tidak mengapa."

'a*,2 lOttumbulotya). Maksudnya, dijadikan sebagai tepung

yang agak kasar.

'zi4; 
lXnothiifah). Ia adalah ,ashidah (makanan dari tepung

dan lemaklkeju). Keduanya memiliki pola kata dan makna yang sama.

Demikianlah yang telah ditegaskan pada pembahasan tentang tanda-
tanda kenabian. Dikatakan, asalnya adalatr susu yang ditaburi tepung
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dan dimasak, lalu orang-orang menjilatnya dengan cara mengambil

tyakhthifl dengan ujung-ujung jari. Oleh karena itu, dinamakan

khathifuh.

Secara detail, kisah ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian. Redaksi hadits di tempat itu lebih

lengkap daripada yang disebutkan di sini. Maksud, "Hanya saja ia

sesuatu yang dibuat Ummu Sulaint", adalah hanya sedikit, karena

yang melakukan pembuatannya hanya seorang perempuan, maka tidak

banyak. Saya sudah sebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian bahwa pada sebagian jalur riwayat Imam Muslim terdapat

indikasi bahwa redaksi hadits di bab ini disebutkan secara ringkas.

Sama dengan perkataannya pada riwayat Ya'qub bin Abdullah bin

Abi Thalhah dari Anas, 'l'iU Ui 'cj;ti Ol i' 
'J'J-) 

6" te;'U $JW
,s:i c 'd " 6 6:+ ',fi" ii ,ltii @bu Thalhah berkata, "Wahai

Rasulullah, aku mengirim Anas untuk memanggilmu seorang diri, dan

tidak ada pada kami yang bisa mengenyangkan apa yang aku lihat

ini".). Sementara dalam riwayat Amr bin Abdullah dari Anas

disebutkan, {i !l* l,rr Lt i,lut ,",-e'-i '} 6l ,t,Jb i 'Sus 
lluu

Thathah berkata, "sesungguhnya ia hanya satu buah roti"' Beliau

bersabda, "Allah akan memberkahinya".). Ibnu Baththal berkata,

..Berkumpul untuk makan merupakan sebab keberkahan. Abu Daud

meriwayatkan dari Wahsyi bin Harb, dinisbatkan kepada Nabi SAW,

il5 Urqi I' a' tf\ti"€.+ul, ;e t:ti,r;iylnertatmputtah pada makanan

kalian dan sebutlah nama Altah niscaya kalian akan diberkahi). Dia

berkata, "Hanya saja mereka dimasukkan sepuluh orang setelah

sepuluh orang, karena yang ada hanya satu piring, sehingga tidak

mungkin orang sebanyak itu makan sekaligus, selain makanan yang

tersedia juga sedikit. Oleh karena itu, mereka dibagi sepuluh-sepuluh

agar dapat makan dengan baik tanpa harus berdesakan." Dia berkata,

"Hadits ini tidak mengandung larangan berkumpul lebih dari sepuluh

orang unfuk makan makanan."
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49. Bawang Putih dan Sayuran yang tidak Disukai

Sehubungan dengannya disebutkan dari Ibnu Umar, dari Nabi

*j r)L\t -+U,,f * qt,y y

sAw.

*'t *r h' e Ct c.-; ",fr E:Jv ;lt *,f
.,J:r-.3'U:,-r"',-fi i :Juift-i' ,f Ji-

5451. Dari Abdul Aziz, dia berkata: Dikatakan kepada Anas,

"Apa yang engkau dengar Nabi SAW katakan tentang bawang putih?"

Dia berkata, "Barangsiapa memakannya, maka jangan mendekati

masjid kami ini."

t;{'?nt g, a' +i; G }1, "oi:tbL

llf,i >r;.'ri e ;'ryi;

5452. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Atha' menceritakan

kepadaku, sesungguhnya Jabir bin Abdullah RA mengatakan dari

Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa makan bawang

putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauh dari kami, atau

menjauh dari masjid kami."

Keteranean Hadits:

(Bab bawang putih dan saryran yang tidak disukai).

Maksudnya, yang memiliki bau tidak sedap. Apakah larangan masuk
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masjid bagi yang memakarurya berlaku secara umum, atau khusus

bagi yang memakan yang mentah bukan yang sudah dimasak? Hal ini

telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat. Dalam bab ini,

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, salah satunya adalah:

ir+', * Xo' .5,l.e dt f * y; ,f *t $ehubungan dengannva

disebutkan dari lbnu [Jmar, dari Nabi SAW.Sudah disebutkan pada

bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat (sebelum pembahasan

tentang shalat Jum'at), dari riwayat Nafi', dari Ibnu IJmar, bahwa

Nabi SAW bersabda pada perang Khaibar, t.;,.r= gi",.J.Jrt g*'u'Fi'*
t::r;; U.F" >r! -1$t \arangsiapa makan dari tumbuhan ini -
mal<sudnya bawang putih- maka janganlah mendekati masjid knmi).

Kemudian kami menemukan latar belakang hadits ini sebagaimana

diriwayatkan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi pada pembahasan tentang

makanan dari Abu Amr -maksudnya Bisr bin Harb- dari Ibnu lJmar,

4* ,s\li '^f6,i ,Jzlr: ,.'itt g,!fi ni'pi # 1o' ,;; 'o.3r ,*n ?:ji;E

Jtii (suatu knum datang ke majlis Nabi SAW sementara mereka

telah makan bawang putih dan bawang merah. Seakan-akan beliau

merasa terganggu dengan itu, maka beliau bersabda...) lalu

disebutkan hadits secara lengkap.

Hadits kedua adalah hadits Anas yang diriwayatkan dari

Musaddad. Hadits ini disebutkan juga pada pembahasan tentang shalat

dari Abu Ma'mar. Keduanya dari Abdul Warits (Ibnu Sa'id), dari

Abdul Aziz (Ibnu Shuhaib).

Hadits ketiga adalah hadits Jabir. Hadits ini sudah disebutkan

pula di tempat itu dengan sanad yarlg maushul dan mu'allaq, dan di

dalamnya disebutkan tentang sayuran. Hanya saja dia meringkasnya di

tempat ini. Kemudian sabda beliau SAW dalam hadits ini,"Makanlah,

sesungguhnya aku berbicara dengan (Malaika) yang engkau tidak

berbicara dengannya", menunjukkan bolehnya hal itu bagi selain

Nabi SAW selama tidak mengganggu orang-orang yang shalat. Ini
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sebagai upaya untuk menggabungkan hadits-hadits yang berbicara

tentang itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan bawang

sehubungan dengan Nabi SAW. Dikatakan, makan bawang

diharamkan bagi beliau, tetapi yang lebih shahih adalah makruh

berdasarkan konteks umum sabda beliau SAW, "Tidak" ketika

menjawab pertanyaan, "Apakah ia haram?" Alasan pendapat pertama

bahwa alasan larangan itu adalah keberadaan malaikat yang senantiasa

menyertai Nabi SAW. Tidak ada satu saat pun melainkan ada

kemungkinan malaikat menemui beliau SAW.

Kemudian pada hadits-hadits ini terdapat keterangan yang

membolekan makan bawang putih, bawang merah, dan bawang

bakung. Hanya saja siapa yang memakannya, maka tidak disukai

untuk hadir di masjid. Para ahli fikih memasukkan sayur-sayuran yang

memiliki bau tidak dalam makna ini. Sehubungan dengan ini
disebutkan hadits yang dikutip Ath-Thabarani, tetapi Iyadh
membatasinya pada orang yang bersendawa karenanya. Sebagian

ulama madzhab Syaf i memasukkan juga wangi-wangian yang

memiliki aroma menyengat serta luka-luka yang mengeluarkan bau

tidak sedap.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam memahami hukum

"makruh" di sini. Menurut jumhur, meninggalkannya adalah lebih

baik. Namun, menurut ulama madzhab Azh-Zhatnri arti makruh disini
adalah haram. Iyadh melakukan hal yang ganjil ketika menukil dari

ulama mazhab Azh-Zhahiri tentang haramnya memakan tumbuh-

tumbuhan ini secara mutlak, karena ia menghalangi seseorang untuk

hadir shalat berjamaah, sementara shalat berjamaah adalah fardhu 'ain.

Namun, Ibnu Hazm membolehkannya, kemudian diharamkan bagi

yang memakannya untuk hadir ke masjid. Tentu saja Ibnu Hazm telah

mengetahui madzhabnya daripada selainnya.
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50. Kabaats, Yaitu Daun Pohon Araak

'* I G?i,rv 7W i',f
, p\t .V lnt Jt*r'€ k ,iG

:&f fV'+ :.r\L:'{lL ,j6
'n
gtuqYf '; ',y'b) ,i

5453. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Jabir bin Abdullah mengabarkan

kepadaku, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di Man Azh-

Zhahran memetik kabaats, beliau bersabda, 'Hendaklah kamu

mengambil yang hitam, karena itu lebih bagus '. Dikatakan, 'Apakah

engkau pemah menggembala kambing?' Beliau bersabda, 'Ya, dan

adalrah seorang Nabi kecuali dia menggembala kambing? "'

Keterangan Hadits:

(Bab kabaats, yaitu daun pohon araak). Demikian tercantum

dalam riwayat Abu Dzar dari para gurunya. Dia berkata, "Demikian

yang tercantum dalam riwayat, tetapi yang benar adalah buah araak."

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Buah pohon araak." Sementara

yang lainnya menyebutkan dua versi itu sekaligus (maksudnya daun

araak dan buah araak). Dalam riwayat Al Ismaili, Abu Nu'aim, dan

Ibnu Baththal disebutkan, "Daun araak." Namun riwayat ini

ditanggapi oleh Al Ismaili, "Hanya saja ia adalah buah araak dan ia

adalatr bariir, apabila telah hitam maka disebut kabaats." Ibntt

Baththal berkata, "Kabaats adalah buatr pohon araak yang rangm,

sedangkan bariir adalah buah pohon araak yang matang dan kering."

Ibnu At-Tin berkata, "Kata 'daun araak' tidak benar. Menurut bahasa,

ia adalah 'buah araak'. Sebagian mengatakan ia adalah buahnya yang
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matang. Apabila masih segar maka disebut mauz. Sebagian lagi

mengatakan kebalikannya, bahwa kabaats adalah yang segar."

Sementara Abu Ubaid berkata, "Ia adalah buah araak bila sudatr

kering dan tidak ada bijinya." Abu Ziyad berkata, "Ia menyerupai

buah Tin yang dimakan orang, unta, dan kambing." Lalu Abu Amr
berkata, "Buah ini pedas dan seakan-akan ada garamnya." Iyadh

berkata, "Kabaats adalah buah araak, dan sebagian mengatakan yang

matang. Ada pula yang mengatakan, yang ranum." Syaikh kami Ibnu

Al Mulaqqin berkata, "Adapun yang kami lihat dalam naskatr-naskah

Imam Bukhari tertulis, 'Ia adalatr buah araak' sesuai versi yang

benar." Namun, Al Karmani berkat4 "Tercantum dalam naskah lmam

Bukhari, 'Ia adalah daun araak', maka dikatakan bahwa hal ini telatr

menyelisihi bahasa."

9til,Jt ? fOi Mani Azh-Zhahraanl. Maksudnya, satu ternpat

yang terkenal dan berjarak safii marhalah dai kota Mekkatr.

'r-Lit'rfiti (Sesungguhnya ia lebih bagus). Demikian tercanhrm

di tempat ini dengan kata 'aithab' dan ia adalah salatr satu dialek yang

bermakna 'athyab' (lebih bagus) hanya saja huruf-huruftya terbalik.

Seperti mereka mengatakan pada kata 'jadzaba'menjadi 'jabadza'.

l4t &'j us"i ,liii (Dikatal<an, "Apalrah engknu pernah

menggembala kambing?"). Dalam pertanyaan ini terdapat

peringkasan, dan seharusnya adalah, "Apakah engkau pernatr

menggembala karnbing hingga engkau mengetatrui 'kabaats' yang

lebih bagus?" Karena penggembala kambing sering kali melewati
pepohonan untuk mencari tempat penggembalaan dan bernaung di
bawahnya. Penjelasan tentang itu sudah dipaparkan pada kisah Musa
pada pembahasan cerita para nabi. Adapun pembahasan hilonatr

menggembala kambing bagr para nabi sudatr dipaparkan di bagian

awal pembahasan tentang sewa-menyewa.
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Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa hikmah

pengkhususan kambing adalah karena ia tidak ditunggangi maka tidak

ada kebanggaanpada diri penggembalanya. Beliau berkata, "Di sini

terdapat keterangan yang membolehkan memakan buah pepohonan

yang tidak dimiliki oleh seorang pun." Namun Ibnu Baththal berkata,
..Hal ini berlaku pada awal Islam ketika tidak ada bahan makanan.

Setelah Allah telah mencukupi hamba-hamba-Nya dengan gandum

dan biji-bijian yang banyak serta keluasan rezeki, maka tidak ada

kebutuhan bagi mereka kepada buah araak." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, jika dia maksudkan dengan perkataan ini sebagai isyarat

tentang tidak disukainya memakan hal-hal itu, maka tidak bisa

diterima. Keberadaan apa yang dia sebutkan tidak berkonsekuensi

larangan memakan sesuatu yang mubah tanpa harus dibeli. Bahkan

banyak di antara ahli wara' yang suka pada perkara-perkara mubah

seperti ini melebihi memakan apa yang dibeli.

Catatan

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini di kttab Ad-Dalaa'il dai
Ubaid bin Syarik, dari Yahya bin Bukair melalui sanad terdahulu pada

pembahasan tentang cerita para nabi hingga Jabir. Dia menyebutkan

hadits ini dan berkata di bagran akhirnya, "Dia berkata,

'sesungguhnya yang demikian terjadi pada perang Badar hari Jum'at

tiga belas tersisa dari bulan Ramadhan'." Al Baihaqi berkata, "Ia

diriwayatkan Imam Bukhari dari Yatrya bin Bukair tanpa penyebutan

waktu." Maksudnya, tanpa mencantumkan kalimat, "Sesungguhnya

yang demikian terjadi...". Memang benar apa yang dia katakan.

Barangkali tambatran ini berasal dari Ibnu Syihab, salah seorang

periwayatnya.
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51. Berkumur-Kumur sesudah Makan

c -c/ , e / c cz. , c /

c.*-r ,f .tI.--- ti * ;e
k,* jt &:'*?,t

lh*4's*2, ;>r2sr A ?trt .k'$ (,j-_r.

5454.Dari Busyair bin Yasar, O*i Suwaid bin *-*trn*,
dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah sAw ke Khaibar. Ketika
kami berada di Shahba', beliau minta dibawakan makanan, maka
hanya sawiiq yang dibawakan kepada beliau. Maka kami pun makan,
lalu beliau berdiri menuju shalat dan berkumur-kumur dan kami pun
berkumur-kumur.

J' i,t );, e s? \:-;6'.,, ,i; rj i;; ,;.iG
'#"u e):
Gt ; ,ii k"u;&ii ,?f\tei 6 ,tb,G; - y3, ,p
Jttj .'b*'{ra|r 6..& ; ,a **4';z:*;,tn

,c . o tt, c / . ,',4'- ' 
'-o ,'

s4ss. yahya berkata: *, **0"1I "lrl].il .::menceritakan kepada kami, "Kami keluar bersama Rasulullah sAw
ke Khaibar, ketika kami berada di Ash-Shahba' 

-yahya 
berkata, Dan

ia dari Khaibar be{arak satu rauhah- beliau minta makanan, maka
tidak dibawakan kecuali sawiiq. Kami membasahinya dan
memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu berkumur-
kumur dan kami berkumur-kumur bersamanya. Setelah itu, beliau
shalat maghrib mengimami kami tanpa mengulangi wudhu.,, Sufyan
berkata, "Sepertinya engkau mendengamya dari yahya.,,

,;;-iC -yQ;urk t ' ,:*; jt &", #\r
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Keterangan Hadits:

(Bab berkumur-kumur sesudah makan). Disebutkan hadits

Suwaid bin An-Nu'man tentang berkumur-kumur sesudah makan

sawiiq. Dia mengutipnya melalui safii sanad dengan dua redaksi. Pada

salah satunya disebutkan, "Kami pun makan." Lalu pada yang lainnya

di bagian akhir ditambahkan, "Kami membasahinya." Riwayat ini
sudah disebutkan bersama sanad dan matannya di bagian awal

pembahasan tentang Makanan. Lalu pada bagian akhir di tempat itu

disebutkan, "Dia berkata, aku mendengarnya darinya berkali-kali dan

pertama kali." Kemudian disebutkan pada bagian akhir di tempat ini,
"Sufyan berkata, 'Sepertinya engkau mendengamya dari Yahya bin

Sa'id'." Hal ini dipahami bahwa Ali Ibnu Al Madini mendengarnya

dari Sufyan berulang kali, dan mungkin pada sebagian

penyampai annya, dia merubah sebagi an kata-katanya.

52. Menjitati Jari-Jari Tangan dan Menghisapnya Sebelum

dibersihkan dengan Sapu Tangan

xgl;f ;iri q:JG rb) p bt -v o;r Li fe .ut *
,2o

,l cl ,z -t,z Oz t.. c . c..k.i+ Jl l$'I- ci'o* *
5456. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya nabi SAW bersabda,

"Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka janganlah dia

membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya, atau menyuruh

orang lain menj ilatinya. "

Keteransan Hadits:

(Bab menjilat jari-jari tangan dan menghisapnya sebelum

dibersihkan dengan sapu tangan). Demikian dia mengaitkannya

dengan 'mindiil' dan mengisyaratkan dengan hal itu kepada apa yang
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tercantum di sebagian jalur hadits sebagaimana diriwayatkan Imam

Muslim dari Sufyan Ats-Ats-Tsauri, dari Abu Az-Az-Zubair, dari

Jabir dengan redaksi, *rVi ',# ,? ;-#ur;U'{X"X lUot o iangan

dia membersihkan tangannya dengan 'mindiil' hingga ia menjilati
jari-jari tangannya). Akan tetapi hadits Jabir yang disebutkan pada

bab berikutnya sangat tegas menyatakan mereka tidak memiliki sapu

tangan. Logikanya, seandainya mereka memiliki sapu tangan niscaya

mereka akan menggunakannya untuk membersihkan. Oleh karena itu,

hadits tentang larangan membersihkan sebelum dijilati dipahami bagi

mereka yang mendapatkan sapu tangan, dan hukum itu tetap berlaku

sekiranya ia membersihkannya dengan selain sapu tangan.

Adapun perkataan pada judul bab "dan menghisapnya"

mengisyaratkan kepada redaksi sebagian jalurnya dari Jabir. Riwayat

yang dimaksud dikutip Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Su$an

dengan redaksi, &;- e tu- U;i- li VVf 'e ,tl (Apabita satah

seorang di antara knmu makan, maka janganlah dia membersihkan

tangannya hingga menghisapnya). Al Qaffal menyebutkan di kitab

Mahasin Asy-Syari'ah bahwa yang dimaksud dengan 'mindiil' di

tempat ini adalah yang disiapkan untuk menghilangkan bekas-bekas

makanan (sapu tangan), bukan yang disiapkan untuk mengelap badan

setelah mandi (handuk).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin
Abdullah, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu

Abbas. Kemudian pada sanad ini dikatakan, "Dari Amr bin Dinar dari

Atha"', sementara dalam riwayat Al Humaidi -{emikian juga

Ismaili- disebutkan, "Amr bin Dinar menceritakan kepada kami,

Atha' mengabarkan kepadaku."

y'# /) ,;f (Dari lbnu Abbas). Dalam riwayat Ibnu Juraij yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, "lAku mendengar Atha', aku

mendengar Ibnu Abbas." Ibnu Abi Umar menambatrkan dalam

riwayatnya dari Sufyan, "Aku mendengar Umar bin Qais bertanya
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kepada Amr bin Dinar tentang hadits ini, maka dia berkata, 'Ia berasal

dari Ibnu Abbas'. Dia berkata, 'Sesungguhnya Atha' menceritakannya

kepada kami dari Jabir'. Dia berkata, 'Kami telah menghapalnya dari

Atha', dari Ibnu Abbas sebelum Jabir datang kepada kami'." Jika

Umar bin Qais menghapalnya, maka kemungkinan Atha'

mendengarnya dari Jabir sesudah ia mendengarnya dari Ibnu Abbas.

Perkara yang menguatkan bahwa hadits ini berasal dari Jabir adalah

riwayat Imam Muslim meskipun dari jalur selain Atha'. Dalam

redaksinya terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam hadits Ibnu

Abbas. Pada bagian awalnya disebutkan , 6'hzli €9i'a;A '*St ti1

grbg). V"6- li ,s1ti 'n e i,6 (Jika suapan salah seorang kamu jatuh

maka hendaklah ia membersihkan kotorannya dan tidak

membiarkannya untuk syetan). Kemudian disebutkan hadits seperti

pada bab di atas, lalu pada bagian akhirnya terdapat tambahan pula

yang akan saya sebutkan nanti. Barangkali karena sebab inilah

sehingga Atha' mengambilnya dari Jabir.

i'.6i Si;i t:1 (Apabila salah seorang kamu makan). Imam

Muslim menambalrkan dalam riwayatnya dari Abu Bakar bin Abi

Syaibah dan yang lainnya dari Sufyan dengan kata,66L (makanan).

Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij, l6i.J' 
'c|Ebi yi ti1 (Apabila

salah seorang kamu makan makanan).

6:Ji-'C.:i- 16 TUot o janganlah dia membersihkan tangannya).

Dalam hadits Ka'ab bin Malik yang dikutip Imam Muslim disebutkan,

V; L? $$ ,s,vi i>r"r ls? Pt * lo' .-& lt l."t tsr? lBroronyo

Rasulullah SAW makan dengan tiga jari apabila selesai, maka beliau

menjilatinya). Kemungkinan dia menggunakan kata 'jari-jari' untuk

mengungkapkan tangan dan kemungkinan pula --dan ini yang lebih

tepat- bahwa yang dimaksud dengan 'tangan' adalah telapak tangan,

sehingga termasuk mereka yang makan dengan telapak tanganny4

atau dengan jari-jarinya saja, atau sebagiannya. Ibnu Al Arabi berkata
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dalam kitab Syarah At-Tirmidzf, "Hal itu menunjukkan bahwa makan

dengan telapak tangan adalah perbuatan beliau SAW yang menggigit

daging dengan gigrnya. Menurut kebiasaan, hal itu tidak terlaksana

kecuali dengan menggunakan seluruh telapak tangan." Syaikh kami

berkata, "Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena bisa saja

dilakukan dengan tiga jari, kalau pun kami menerima hal itu, tetapi

bisa dikatakan beliau memegang tulang tadi dengan seluruh telapak

tangannya, dan bukan ketika sedang memakannya, kalau pun hal ini

diterima akan tetapi ini terjadi pada kondisi darurat, tidak

menunjukkan bahwa ia berlaku umum dalam segala keadaan."

Disimpulkan dari hadits Ka'ab bin Malik batrwa termasuk

sunnatr adalatr makan dengan tiga jari, namun jika seseorang makan

menggunakan lebih dari tiga jari tangan, maka diperboletrkan. Sa'id

bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan, dari Ubaidillah bin Abi

Yazid, "sesungguhnya dia melihat Ibnu Abbas apabila makan maka

dia menjilati jari-jarinya yang tiga." Iyadh berkata, 'Makan

menggunakan jari tangan lebih dari tiga termasuk sifat orang rakus

dan adab yang buruk serta memperbesar suaPan, karena seseorang

tidak terpaksa melakukan hal itu, sebab dia bisa mengumpulkan

suapan dan memeganglya dengan ketiga j-inya, apabila terpaksa

melalrukannya karena halusnya makanan dan tidak mungkin dipegang

dengan tiga jari, maka boleh dibantu dengan jari keempat atau jari

kelima." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari mursal Ibnu Syihab,

"sesungguhnya Nabi SAW jika makan, beliau makan dengan lima
jari." Maka dikompromikan antara riwayat ini dengan hadits Ka'ab

kepada kondisi yang berbeda-beda.

#- ii @- ;- (Hingga dia menjilatinya atau menyuruh

menjilatinya). Maksudnya, menyuruh selainnya untuk menjilatnya.

An-Nawawi berkata, "Maksud menyuruh orang lain menjilat adalah

mereka yang tidak merasa jijik dengan hal itu, seperti istri, budak

perempuan, pembanfu, atau anak. Demikian juga orang-orang yang

semakna dengannya, seperti murid yang berkeyakinan berkatr dengan
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menjilatnya. Begitu pula kalau disuruh dijilat oleh kambing dan yang

sepertinya." Al Baihaqi berkata, "Sesungguhnya kata 'atau'

merupakan keraguan dari periwayat." Kemudian dia berkata, 'Jika

kedua kata itu benar akurat maka sesungguhnya yang dimaksud

adalatr menyuruh dijilat anak kecil, atau orang yang diketahui dia

tidak merasa jijik karenanya, dan kemungkinan yang dimaksud adalatr

dibiarkan dijilat oleh mulutnya, sehingga maknanya tetap kembali

kepada kata 'menjilatnya', maksudnya kata 'atau' di sini

menunjukkan keraguan."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Latar belakang perintatr ini

disebutkan secara jelas pada sebagian riwayat, yaitu kalimat,

'sesungguhnya dia tidak tahu bagian mana makanannya yang berkatr'.

Mungkin juga diberi alasan bahwa memberihkarmya sebelum dijilat

bisa lebih mengotori apa yang digunakan untuk membersihkan,

padatral hal itu bisa saja dihindari dengan dijilat. Namun, apabila

hadits telah shatrih menyebutkan alasannya maka tidak boleh

berpaling darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dimaksud

shahih diriwayatkan Imam Muslim di bagian akhir hadits Jabir.

Adapun lafatrznya dari hadits Jabir, r4.Vl t :.io ;*l'z;|'j,tii, ti1

)ttu ',st ,j q:ln- 1 '^!i ,W- \i @- & i,ri- e-; rt,(riLii ,s\i 'n

{sjt6npabila suapan salah seorang di antara kamu jatuh maka

hendaklah membersihkan kotorannya lalu memakannya, dan jangan

salah seorang kamu membersihlean tangannya hingga menjilatinya

atau menyuruh menjilatnya, karena sesungguhnya dia tidak tahu pada

bagian maknnan yang mana terdapat berkah). An-Nasa'i

menambatrkan padanya melalui jalur ini, i1 @ $ z;i,:at e;- li
W- (Dan tidak mengangkat piring hingga menjilatinya atau

menyuruh menjilatinyal. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu

Umar sama sepertinya dengan sanad yar,g shahi&. Sementara Ath-

Thabari meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id sama sepertinya dengan
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redaksi, ii '*'tti yW'*1 d q:rr" I '05$ lSet"ngguhnya dia tidak tahu

pada makanannya yang mana yang diberkahi untulotya). Riwayat

serupa dikutip pula oleh Imam Muslim dari hadits Anas dan dari

hadits Abu Hurairah. Alasan yang disebutkan dalam riwayat tidak

menghalangi apa yang disebutkan oleh syaikh, karena bisa saja satu

hukum memiliki dua alasan atau lebih. Penyebutan satu alasan secara

tekstual tidak menafikan selainnya. Bahkan Iyadh mengemukakan

alasan lain yang berbeda. Dia berkata, "Hanya saja diperintatr

demikian agar seseorang tidak meremehkan makanan meskipun

sedikit."

An-Nawawi berkata, "Makna 'Pada makanannya yang mana

terdapat berkah', bahwa makanan yang dihadirkan kepada seseorang

terdapat berkah, nirmun tidak diketatrui apakatr berkah itu pada

makanan yang telah dimakan, atau pada yang tersisa di jari-jarinya,

atau di piring, atau pada suapan yang terjatuh, maka sepatutnya

seseorang menjaga hal ini semuanya untuk mendapatkan berkah."

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sufyan dari Jabir di bagian

awal hadits disebutkan, & ,g.U'U:d F * fsi ,A;-oilri:,lt'ot

W't). j usl'u q. t s r; trlU 'zatt'$;ai b ifi' . 6$ ,gt;t, * i,:ft;;-

gtilX- WU- \ (Sesungguhnya syetan hadir bersama salah seorang

kamu dalam segala urusannya hingga hadir ketilca dia makan.

Apabila suapan salah seorang di antara kamu terjatuh maka

hendaklah dia menghilangkan kotorannya kemudian memalcannya dan

tidak meninggalkannya untuk syetan). Dia mengutip hal serupa dari

hadits Anas disertai tambahan, z6'aiit 

"i- 
b! ;l loan beliau

memerintahkan kami untuk membersihkan piring). Al Khaththabi

berkata, "As-Salt adalah menghabiskan makanan yang tersisa di

piring." An-Nawawi berkata, "Maksud daripada berkah adalatt

diperolehnya rasa kenyang, terpenuhi kebutuhan nutrisi, dapat

menghindarkan dari rasa sakit, dan memberi kekuatan melakukan

ketaatan."
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Dalam hadits terdapat bantahan bagi mereka yang tidak

menyukai menjilat jari-jemari, karena merasa kotor. Memang benar

yang demikian bisa saja terjadi sekiranya perbuatan itu dilakukan saat

makan, sebab seseorang akan mengembalikan jari-jarinya ke makanan

sementara adanya bekas air liumya. Al Khaththabi berkata, "Orang-

orang yang akal mereka telatr dirusak oleh kemewahan mencela dan

mengklaim bahwa menjilat jari-jemari adalatr suatu perbuatan yang

buruk. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa makanan yang

menempel di jari-jemari atau di piring merupakan bagian yang telatr

mereka makan, jika semua bagran makanan itu tidak dianggap kotor,

maka bagran yang terkecil juga tidak kotor. Perbuatan ini tidaklatt

lebih besar daripada menghisap jari-jemari tangan dengan bibir bagian

dalam. Padahal tidak ada seonmg pun yang berakal merasa ragu

bahwa hal ini tidak mengapa. Terkadang seseorang berkumur-kumur

dan memasukkan jarinya di mulutnya, lalu menggosok grgl-grgtnya

dan mulutnya bagran dalam. Namun, tidak ada seorang pun yang

mengatakan batrwa hal itu adalah kotor atau termasuk adab yang tidak

terpuji."

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang disukai

me,nrbersihkan tangan sesudatr makan. Iyadh berkata, "Hal ini berlaku

jika tidak perlu dicuci seperti tidak terdapat bau amis bagi istri.

Adapun bila terdapat bau tak sedap dan tidak akan hilang kecuali

dicuci, maka ia harus di cuci. Hal ini didasarkan kepada apa yang

disebutkan dalam hadits berupa anjuran untuk mencucinya dan

ancaman bagr yang meninggalkannya." Demikian yang beliau

katakan. Tetapi hadits pada bab ini berkonsekuensi larangan mencuci

dan mengelap tanpa dijilat, karena ia sangat tegas menunjukkan

perintah untuk menjilat sebelum dilap dan di cuci untuk mendapatkan

keberkahan. Benar, menjadi keharusan disukai mencuci sesudah dijilat

untuk menghilangkan bau tidak sedap. Dengan makna inilatr dipahami

hadits yang dia isyaratkan itu. Maksudnya, hadits Abu Daud yang dia

kutip dengan sanad yang shahih menurut kriteria Muslim, dari Abu
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Hurairah, dinisbatkan kepada Nabi, '6)b16 I\ti l:, t *- ,i: Ci ,r
U \t U:{- ,'t iV \rrongsiapa tidur malam dan di tangann,a

terdapat bau amis dan dia tidak mencucinya lalu dia ditimpa sesuatu,

maka janganlah dia mencela kecuali dirinya). At-Tirmidzi
meriwayatkannya tanpa kalimat, 'ryii ftanpa mencucinya). Di sini

terdapat anjuran untuk memelihara dan tidak melalaikan karunia Allah
seperti makanan dan minuman meskipun menurut kebiasaan dianggap
sedikit dan remeh.

Catatan.

Dalam hadits Ka'ab bin Ujrah yang dikutip Imam Ath-
Thabarani dalam kitab Al Ausath terdapat keterangan tentang sifat
menjilat jari-jemari tangan, "Aku melihat Rasulullah SAW makan
dengan tigajarinya, dengan ibujari, yang berikutnya, danjari tengah.
Kemudian aku melihatnya menjilat ketiga jarinya sebelum

mengelapnya. Dimulai dari jari tengah, lalu yang berikufirya,
kemudian ibu jari." Syaikh kami berkata di kitab Syarh At-Tirmidzi,
"Seakan-akan rahasianya adalah bahwa jari tengah lebih banyak
terkena makanan, karena ia lebih panjang. Oleh karena itu, makanan
yang tersisa di jari itu lebih banyak dibanding jari yang lain. Karena
ukurannya yang panjang maka ia yang pertama kali menyentuh
makanan. Mungkin juga yang dijilat adalatr telapak tangannya.

Apabila dimulai dari jari tengah kemudian ke telunjuk maka mengarah

ke sisi kanannya, demikian juga ibu jari."
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53. Mindiil (Sapu Tangan)

/ /.G,r ?.)At i # * o. ri ;'L iC * i H *
,l 'iu, ,'rtlt'&ti,*Nt JL'tL'{tqb?nr orr;u' +*

11 eui,rr ,y U;'54 '"r; \ &, * \t J* Ct oc;'(? ts

5457. Dari Muhammad bin Fulaih, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir bin

Abdullah RA, "sesungguhnya dia bertanya kepadanya tentang wudhu

karena makan makanan yang dimasak. Dia berkata, 'Tidak, sungguh

kami pada masa Nabi SAW tidak menemukan makanan seperti itu

kecuali sedikit, apabila kami menemukannya maka tidak ada pada

karri mindiil, kecuali telapak-telapak tangan kami, betis-betis kami,

dan kaki-kaki kami. Kemudian kami shalat dan kami tidak

mengulangi wudhu'."

Keteransan Hadits:

(Bab mindiil). Ibnu Majah memberi judul hadits ini dengan

mengelap/membersihkan tangan dengan mindiil. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Al Mundzir, dari

Muhammad bin Fulaih, dari bapaknya, dari Sa'id bin A1 Harits, dari

Jabir bin Abdullah. Muhammad bin Fulaih adalah Ibnu Sulaiman Al
Madani.

gtd, i.*.e'* ;) ot3; @apaklar menceritakan kepadalat,

dari Sa'id bin Al Harits). Maksudnya, Ibnu Abi Yahya Al Ma'la Al
Anshari. Ibnu Majatr meriwayatkan dari riwayat Ibnu Wahab, dari
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Muhammad bin Abi Yahya, dari bapaknya, dari Sa'id. Abu Nu'aim
menegaskan dalam kitab Al Mustakhraj bahwa Muhammad bin Abi
Yahya adalah Ibnu Fulaih, karena Fulaih biasa dipanggil Abu Yahya

dan ia dikenal menukil riwayat dari Sa'id bin Al Harits. Ulama
selainnya berkata, "Dia adalah Muhammad bin Abi Yahya Al Aslami,
bapak daripada lbrahim, guru Imam Asy-Syafi'i, dan nama Abu
Yahya adalah Sam'an." Seakan-akan yang mendorongnya kepada hal
itu keberadaan Ibnu Wahab meriwayatkan dari Fulaih, maka orang
yang berkata demikian menganggap mustahil jika dia meriwayatkan

dari anaknya (Muhammad bin Fulaih) dari dirinya sendiri. Namun,
tidak ada kemustahilan dalam hal itu. Adapun yang lebih kuat -
menurutku- adalah pendapat pertama, karena redaksi keduanya tidak
ada perbedaan.

]6r i,{; b ,*}t ,f iA (Dia bertanya tentang wudhu

karena memakan maknnan yang dinrusak). Dalam riwayat Al Ismaili
dari jalur Abu Amir dari Fulaih dari Sa'id disebutkan, "*'# ,J.q,i)i
i:hj'1ir d; Q @Jcu berkata kepada Jabir, ,,Apakah atu wajib

berwudhu karena memakan makanan yang dimasak?"). Adapun
hukum mengelap telah disebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan

hukum wudhu karena makan makanan yang dimasak sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci.

54. Apa yang Diucapkan ketika selesai Makan

tiy ott &i )lL \t ,*,n;r oi dll di ;s ot.t-, ; ,ig ,f
L|; \')W ? ,*, c'rti * t:.ti l,M' :J$ if l e)

.z1z roz *a t 1..
.V-l e ,r:r:"" )1
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5458. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah,

"sesungguhnya Nabi SAW apabila mengangkat hidangannya beliau

mengucapkan, 'segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan

berkah, tanpa merasa berkecukupan dan tidakiuga meninggalkan dan

tanpa merasa tidak butuh kepada-Nya, Tuhan kami'."

ril.t:rs & itL}i, -u'olt oi dl6l €i ;;:t:"x,1 i ,r9 f
6u? qlt i,.*-i' i,Su -,tu.(,er q ,i11 Jti3- y$ U t;
'6-1?,t:::rl_ *-j'i:;'lir rk t'r',& p,tlt t'rY,

.61, ;l,."J-,t'j y\r|,t'1
5459. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah,

"sesungguhnya Nabi SAW apabila selesai makan --dan suatu kali

beliau berkata 'apabila mengangkat hidangannyn'- 1n4ft4 beliau

mengucapkan,'Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan

memuasknn kami tanpa merasa cukup dan tidak mengingkari'. Pada

kali lain beliau mengucapkan, 'Bagi-Mu pujian wahai Tuhan kami,

tanpa merasa culatp dan tidak meninggalkan, serta tidak pernah

merasa tidak butuh kepada Tuhan kami'."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang diucapkan ketika selesai maknn).Ibnu Baththal

berkata, "Mereka sepakat tentang disukainya mengucapkan pujian

sesudah makan dan disebutkan tentang itu sejumlah doa." Maksudnya,

tidak ada ketentuan untuk mengucapkan salah satunya secara khusus.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Abu Nu'aim, dari Sufyan, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari

Abu Umamah. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, Tsaur bin

Yazid adalah Asy-Syami. Imam Bukhari telah menyebutkan sanad ini
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dari Tsaur dengan jalur lebih panjang kemudian disebutkannya dengan
jalur ringkas dan tumpuannya pada kebanyakan jalurnya adalah pada

Tsaur. Sebagiannya dikutip pula oleh Amir bin Jasyib. Ath-Thabarani
dan Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dari jalurnya lalu disebutkan

dalam redaksinya, "Dari Amir, dari Khalid dia berkata, 'Kami
menyaksikan suatu walimah di rumah Abdul A'la dan bersama kami
Abu Umamah'." Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitabnya At-
Tarikh melalui jalur ini beliau berkata, "Abdul A'la bin Hilal As-
Sulami."

'43$6 e) tl (qpobito beliau mengangkat hidangannya). Dia

menyebutkannya dalam bab ini dengan redaksi, gfu b Lj 'il
(Apabila beliau selesai makan). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur

Waqi' dari Tsaur dengan redaksi, U:rJ,6'c;t3i 9& b t'j til (Apabila

beliau selesai makan dan hidangannya diangkat). Maksudnya,
dikumpulkan kedua kata itu sekaligus. Lalu dari jalur lain dari Tsaur

dengan lafazh, iri- i 'u '^;6b $ tit (Apabila mengangkat

makanannya dari hadapannya). Pada riwayat Amir bin Jasyib

disebutkan dengan sanadnyadari Abu Umamah, h' ,rp ittt J|'t n7O
iirrir ert lEi,J, b et? ry 'Jii *t S@asutuilah SAW

mengajarkanku untuk aku ucapkan ketika aku selesai makan dan

hidangan telah diangkat).

Sudah disebutkan bahwa beliau SAW tidak pernah makan di
atas meja makan. Namun. para ulama menafsirkan kata 'ma'idah'
(hidangan) di tempat dengan arti meja yang tersedia makanan
diatasnya. Lalu sebagian mereka menjawab hadits yang menafikannya
bahwa Anas tidak melihat kejadian ini dan hanya dilihat oleh
selainnya. Maka yang menetapkan iebih didatrulukan daripada yang

menafikan. Atau mungkin meja yang tak pernah digunakan makan

oleh Nabi SAW adalah meja dengan sifat khusus. Sedangkan ma'idah
digunakan untuk segala sesuafu yang diletakkan makanan, diantaranya
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sebab mungkin ia berasal dari kata 'maada yamiidu' yang berarti

'bergerak' atau 'memberi makan', dan ia tidak khusus untuk sifat

tertentu. Terkadang ma'idah digunakan dengan arti makanan itu
sendiri, atau sisanya, atau bejananya. Dinukil dari Imam Bukhari

bahwa dia berkata, "Apabila makanan dimakan di atas sesuatu

kemudian diangkat maka dikatakan, 'Ma'idah telah diangkat'."

t:fg in.:t;At 6"gola puji bagi Allah pujian yang banyak).

Dalam riwayat Al Walid dari Tsaur yang dikutip Ibnu Majah

disebutkan dengan redaksi, t)! $:; * iU..St (Segala puji bagi Allah

pujian sangat banyak).

|F 'f (Tanpa merasa cukup). Ibnu Baththal berkata,

"Kemungkinan ia berasal dari kata 'kafa'tu al inaa" (aku

membalikkan bejana). Maknanya, tidak menolak nikmat-Nya. Tetapi

mungkin juga berasal dari kata 'kifayah' (kebersamaan) bahwa Allah
tidak butuh bantuan memberi rezeki kepada hamba-Nya, karena

sesungguhnya mereka tidak akan pemah cukup oleh seorang pun

selain Dia." Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, Dia tidak butuh

kepada seseorang, tetapi Dialah yang memberi makan hamba-hamba-

Nya, dan mencukupi mereka." Ini pula pendapat Al Khaththabi. Al
Qazzaz berkata, "Maknanya, aku tidak merasa cukup dengan diriku
tanpa pemberian-Nya." Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, aku tidak

merasa cukup karunia Allah dan nikmat-Nya." Ibnu At-Tin berkata,

"Perkataan Al Khaththabi lebih utama, karena pola kata maf'ul (objek)

diubah kepada pola mufta'il (pelaku) adalah cukup jauh keluar dari

makna lahiriah."

Semua pandangan di atas didasarkan kepada asumsi bahwa

kata ganti itu kembali kepada kata 'Allah'. Padahal ada juga

kemungkinan kata ganti itu kembali kepada kata 'pujian'. Ibrahim Al
Harabi berkata, "Kata ganti ini kembali kepada 'makanan'. Kata

'makfiyyin' bermakna terbalik, berasal dari kata ikfaa' (pembalikan).

Maksudnya, bejana tidak cukup untuk merasa tidak butuh kepadanya."
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Ibnu Al Jauzi menyebutkan dari Abu Manshur Al Jawaliqi bahwa
yang benar ia berasal dari kata mukaafa'ah (imbalan). Maksudnya,
nikmat Allah tidak dibalas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh ini
tercantum langsung dalam hadits Abu Hurairah. Akan tetapi yang

terdapat di dalam hadits pada bab di atas adalah ghaira malfiyyin
dengan menggunakan huruf ya dan bagi setiap kata itu memiliki
makna tersendiri.

tJb3li 6uk (Mencukupi kami dan memuaskan kami). Hal ini

menguatkan pandangan yang mengatakan kata ganti itu kembali
kepada 'Allah', karena Allah yang mencukupi dan tidak dicukupi.
Kata 'kafaana' (mencukupi kami) berasal dari kata 'kifayah,
(kecukupan), dan ini lebih umum daripada kenyang, puas, dan selain
keduanya. Atas dasar ini maka kata 'memuaskan kami' termasuk
penyebutan kata yang khusus sesudah kata yang umum. Tercantum
dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Farabri, 'wa awaana, berasal
dari kata al iiwaa' maksudnya, menaungi.

Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Abu Daud disebutkan,
'&)P &i Sri;:, rt;t t qit )tt.it7Ar6"gola puji bagi Allah yang

memberi knmi makan dan memberi kami minum dan menjadikan knmi
sebagai orang-orang muslim). Abu Daud dan At-Tirmidzi
menyebutkan dari hadits Abu Ayub, ,h3'e?j A', ,,&,i.rir .Ur.Urir

V';; ii lsegala puji bagi Allah yang memberi maknn dan memberi

minum dan memudahkannya dan menjadikan baginya tempat keluar).
An-Nasa'i --{an dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban- dan Al
Hakim meriwayatkan dalam hadits panjang dari hadits Abu Hurairah
apa yang tercantum pada hadits Abu Sa'id dan Abu Umamah disertai
tambahan. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin
Jubair Al Mishri, diceritakan kepadanya oleh seorang laki-laki yang

melayani Nabi SAW selama delapan tahun, *V ht d* nht'1i.J,|- og
t *tit btt*Li i$r ,i6 'L?ttt!,1' 

ra ,jt'itu *2+i rit'"l-:
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'&bi G Jb 3r;air 'eti ,:git '{ldij |rp|: ftahwasanya dia

mendengar Nabi SAW jika makanannya didekntkan kepadanya

niscaya mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah." Apabila

selesai beliau mengucapkan, "Ya Allah, Engkau yang memberi

makan, Engkau yang memberi minum, Engkau yang mencukupi,

Englrau yong memberi rasa qana'ah, Engkau yang memberi petunjuk,

dan Engkau yang menghidupkan. Bagi-Mu pujian atas apa yang

Engknu berikan). Sanad-nya shahih.

)# \i (Dan tidak mengingkari). Maksudnya tidak

mengingkari karunia dan nikmat-Nya. Hal ini kembali menguatkan

bahwa kata ganti tersebut kembali kepada kata 'Allah'.

?3:i \i (Dan tidak meninggalkan). Maksudnya, tidak

meninggalkan bersyukur kepada-Nya.

Uit 6atb kami). Kata 'Rabb' bisa diberi bais dhammah atas

dasar sebagai predikat bagi subjek yang terhapus dari kalimat.
Maksudnya, Dia Tuhan kami. Mungkin juga ia berkedudukan sebagai

subjek dan predikatnya disebutkan terdahulu. Kata ini bisa juga diberi

bais fathai karena dalam posisi pujian, atau pengkhususan, atau

karena ada sebelunya kata 'aku maksud'. Ibnu At-Tin berkata, "Boleh
juga diberi bans kasrah atas dasar ini adalah pengganti bagi kata ganti

pada kalimat 'dari-Nya'." IJlama selainnya mengatakan sebagai ganti

kata ganti pada kalimat 'segala puji bagi Allah'. Sementara Ibnu Al
Jauzi berkat4 'I(ata 'Rabb' diberi tanda fathah (Rabbana) karena

diposisikan sebagai sesuatu yang diseru, hanya saja kata 'seru' itu
tidak disebutkan dalam kalimat." Kemudian Al Karmani berkata,

"Baris akfiir pada kata 'Rabb' tergantung kepada baris pada kata

ghair. Jika ia diberi bais dhammah maka kata Rabb diberi baris

fathah. Jika ia dibari bais fathah maka kata Rabb diberi baris

dhammah." Perbedaan dalam mengembalikan kata ganti telah

mengakibatkan banyaknya penafsiran terhadap hadits ini.
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55. Makan Bersama Pelayan

:Ju $-;'i.t *
q'Li ;i ri1.

*a h,

trqSt
,k ct*

ltt lc .c t o1+u a.-|a*,- -t

1.c.t .4 t . .
o.r2tt \l ttu

,tV y@'i:G

'ot I c tF,f
,Ju'"JL :

.Ly:i? ,bf,i #')i r*i')i j{kf')i'ai*
5460. Dari Muhammad-dia Ibnu Ziyad-berkata, aku

mendengar Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila
pelayan salah seorang kamu datang membawa makanannya (makanan

majikannya) maka jika dia (majikan) tidak mendudukkan pelayannya

bersamanya, hendaklah memberinya satu atau dua makanan, atau satu

atau dua suapan, karena sesungguhnya dia (pelayan) telah menangani
panasnya dan pengolahannya. "

Keteransan Hadits:

(Bab malan bersama pelayan). Maksudnya menunjukkan
sikap tawadhu'(rendah hati). Kata khaadim digunakan untuk laki-laki
dan perempuan. Ia mencakup budak dan orang merdeka. Hal ini
diterapkan jika majikan seorang laki-laki dan pelayannya juga laki-
laki. Adapun jika pelayannya seorang perempuan hendaknya
budaknya sendiri, atau mahramnya, atau perempuan yang statusnya

seperti itu. Demikian pula sebaliknya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Hafsh bin
IJmar, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah.
Muhammad bnZiyad adalah Al Jumahi.

t,, t. t. ,X;,i Urn- il 0p (Jika dia tidak menyuruhnya duduk

bersamanya). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 'a11 6lti5

,YW (Hendaklah dia mendudukkan pelayannya bersamanya dan
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makan). Dalam riwayat Ismail bin Abi Khalid dari bapaknya dari Abu

Hurairah yang dikutip Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, 
'O$ ,:ot 'orhli

i:(5'A;;'AlhJ- | (Hendaklah dia menyuruhnya duduk bersamanya,

jika tidak menyuruhnya duduk bersamanya, maka hendaklah

memberikan makanan kepadanya). Kemudian dalam riwayat Ahmad

dari Ajian dari Abu Hurairah disebutkan, '+ '$it ;.1 b$ Aia

(Hendaklah dia memanggilnya, iika tidak mau maka hendaklah dia

memberi makan daripada makanan itu). Ibnu Majah meriwayatkan

dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj dari Abu Hurairah disebutkan,
'ffi'f 'oy ,e'FW'Art (Hendaklah dia memanggilnya dan makan

bersamanya, dan jika dia tidak melakukan...). Pelaku daripada kata
.tidak mau' dan demikian juga 'tidak melakukan' kemungkinan

adalah majikan, sehingga maknanya; 'Jika majikan merasa tidak suka

untuk makan bersama pelayannya", dan mungkin juga pelaku pada

kalimat tersebut adalah pelayan' Maksudnya, jika pelayan

merendahkan diri untuk makan bersama majikannya. Kemungkinan

pertama dikuatkan bahwa dalam riwayat Jabir yang dikutip Imam.

Ahmad disebutkan , Yr e r;;e'^;1i"J- oi tir;i tf oy ,':i"6 oi S'ri

(Kami diperintah untuk memanggilnya, jika salah satu di antara kami

tidak suka makan bersamanya, maka hendaklah dia memberinya

makan dengan tangannya sendiri). Sanadnya hasan.

fi ii eki'itvli (Hendaklah dia memberikan satu makanan

atau dua maknnan). Maksudnya, satu atau dua suapan. Kata 'atau'

berfungsi sebagai pembagian sesuai kondisi makanan dan keadaan

pelayan. Sedangkan kalimat 'satu atau dua suapan' merupakan

keraguan periwayat. At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan kata
.suapan, saja. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim terdapat

pengkaitan hal itu kepada kondisi ketika makanan itu sedikit. Adapun

redaksinya adalatr, frr *'sirs il fr.r4 d!: # 6:fu ir;Ltr iri Lf

,ff'tt z.a 4 'lit:, )fr Jtt #ki \i Nl y gl..- g.'ff (Jita makanan

I

I
r
I

I
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itu sedikit..- dalam riwayat Abu Daud... malaudnya; malcanannya

sedikit, maka hendaklah dia meletakknn satu atau dua malanan di

tangannya... Abu Daud berlcata, mal<sudnya satu atau dua suapan).

Konsekuensinya jika makanan itu banyak, maka hendalarya pelayan

disuruh duduk atau diberikan bagian yang cukup banyak.

+Vi t? * 'riri $esungguhnya clia telah menangani

panasnya dan pengolahannya). Maksudnya, menangani panasnya

ketika memasaknya dan mengolahnya ketika mengadakan alat-alatnya

dan sebelum meletakkan periuk di atas api. Dari sini disimpulkan

bahwa semakna orang yang memasak adalah orang yang menyajikan,

sebab makna pada orang memasak ada pula padanya, yaitu keinginan

terhadap makanan itu, bahkan dapat dikatakan hal itu disukai pada

pembantu seseoftrng secara mutlak, selama dia menangangi urusan

makanan tersebut. Ini pula yang disinyalir oleh pemyataan mutlak

pada judul bab. Dalam hal ini terdapat alasan bagi perkara itu. Begitu

pula isyarat bahwa mata memiliki bagian pada makanan. Maka

sepatutnya diredam dengan memberikan makanan itu kepada

pemiliknya agar supaya jiwanya menjadi tenang dan lebih bisa

menahan dampak ne gatifrrya.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menafsirkan hadits Abu Dzar

tentang perintah menyamakan majikan dengan pelayan dalam hal

makanan dan pakaian, karena sesungguhnya beliau SAW memberikan

pilihan kepada majikan antara menyuruh pelayan duduk bersamanya

atau meninggalkannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, perintah pada

hadits Abu Dzar, "Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan"

tidak berindikasi keharusan bagi majikan makan bersama pelayannya.

Bahkan kandungannya adalah majikan tidak boleh memonopoli

sesuatu, batrkan hendaknya menyertakan pelayan dalam segala

sesuatu, tetapi sekadar apa ymg dapat menolak dampak negatif

daripada pandangannya.
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Ibnu Al Mundzir menukil dari semua ahli ilmu bahwa yang
wajib adalah memberi makan pembantu dari makanan pokok yang
umum dimakan di negeri yang didiami. Demikian juga tentang lauk-
pauk dan pakaian. Begitu pula majikan boleh memonopoli yang lebih
mahal meskipun yang lebih utama adalah menyamakan diri dengan
pelayannya.

Kemudian te{adi perbedaan tentang hukum perintah ini
'mendudukkan pelayan atau memberinya makanan'. Asy-Syaf i
berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Hal ini menurut kami berlaku
pada dua segi. Salah satunya; menyuruh pelayan duduk bersama
majikan adalah lebih utama, jika majikan tidak melakukannya, maka
bukan hal yang kewajiban, atau ada pilihan antara menyuruhnya
duduk atau memberinya makan. Mungkin saja perintah ini sebagai
pilihan bukan suatu kewajiban." Kemudian Ar-Raf i menguatkan
kemungkinan terakhir dan memahami yang pertama sebagai
kewajiban. Maknanya, menyuru pelayan agar duduk tidak menjadi
satu keharusan, tetapi jika majikan melakukannya maka itu lebih
utama, dan jika tidak melakukannya niscaya menjadi keharusan
baginya memberikan makanan kepada pelayannya. Mungkin pula
yang wajib adalah salah satunya namrm tidak ditentukan. Adapun sisi
kedua mengatakan perintah ini berindikasi anjuran secara mutlak.

Catatan

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, t^:t15 ir;i.lr ir5 lf
(Apabila makanan itu sedikit). Lalu kata masyfuhan ditafsirkan
dengan arti sedikit. Adapun asalnya adalatr air yang diminum orang
banyak hingga menjadi sedikit. Hal ini sebagai isyarat bahwa jika
makanan itu sedikit cukup diberikan saja tanpa disuruh duduk. Hal ini
dilakukan, karena jika makanan banyak niscaya mencukupi bagi
majikan dan pelayan. sementara disebutkan bahwa alasan perintah itu
adalah untuk meredam keinginan pelayan terhadap makanan tersebut.
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Tentu saja tujuan ini tercryai jika makanan yang tersedia banyak,
berbeda bila makanan hanya sedikit, sebab yang sedikit besar
kemungkinan tidak tersisa Kemudian dari perkataannya, .,Jika

makanan itu sedikif' disimpulkan bahwa perintah bagi siapa yang
memasak agar memperbanyak kuatr bukanlah suatu kewaj iban.

56. Orang Memberi Makan yeng Bersyukur adalah seperti Orang
Berpuasa yang Bersabar

Sehubungan dengmnya disebutkan dari Abu Hurairah dari
Nabi SAW.

Keteransan:

(Bab orang memheri makan yang bersyular adalah seperti
orang berpuasa yang b*sabar- sehubungan dengannya disebutknn
dari Abu Hurairah dari Nabi sAW). Hadits ini termasuk hadits-hadits
mu'allaq yang tidak disebuftan dalam kitab ini secara maushul.Imam
Bukhari meriwayatkann5radi kitab At-Tartkh dan Al Hakim dikitab Al
Mustadrak dari sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abdullah bin
Abi Hurrah, dari prmannya Hakim bin Abi Hurrah, dari Sulaiman Al
Aghar, dari Abu Hurairah, lPt fH. s ;$ ;'tr ,y -Sf,iit tll.JJ.'oi
(Sesungguhnya orang memberi makan yang bersyukur mendapat
pahala seperti pahala orang berpuasa yang bersabar). Terjadi
perbedaan dalam penukilan dari Muhammad. Ibnu Majah
meriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Muhammad, dari pamannya

Hakim, dari Sinan bin Sanah AI Aslami. Sebagian lagi mengatakan
dari Ad-Darawardi, dari Musa bin Uqbah, dari Muhammad, dari
pamanny4 dari seorang taki-laki suku Aslam. Namun Ad-Darawardi

*'r*?rt,k 4t,f ;;":;,r.)i r *
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menegaskan dalam riwayat Ahmad bahwa Muhammad bin Abi

Hurrah mengabarkan kepadanya, maka barangkali dia menerimanya

dari Musa bin Uqbatr, kemudian dia mendengamya pula dari

Muhammad bin Abi Hurrah. Abu Zur'ah menguatkan riwayat Ad-

Darawardi ini.

Imam Bukhari menyebutkan dari riwayat Wuhaib, dari Musa

bin Uqbah, dari Hakim bin Abi Hurrah, dari sebagian sahabat. Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Majah mengutip dari riwayat Muhammad bin

Ma'an bin Muhammad Al Ghifari, dari bapaknya, dari Hanzhalah bin

Ali Al Aslami, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

meriwayatkan bersama Al Hakim dari Muhammad bin Ma'an, dari

bapaknya, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Lalu Ibnu

Khuzaimah meriwayatkan dari Umar bin Ali, dari Ma'an bin

Muhammad, dari Sa'id Al Maqburi, dia berkata, "Aku dan Hanzhalah

bin Ali Al Aslami di Baqi' pernah bersama Abu Hurairah lalu Abu

Hurairah menceritakan kepada kami hadits itu." Hal ini dipahami

bahwa Ma'an bin Muhammad menerimanya dari Sa'id kemudian

menerimanya pula dari Hanzhalah.

ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahihnya dari Mu'tamar

bin Sulaiman, dari Ma'mar, dari Sa'id Al Maqburi, akan tetapi sanad

riwayat ini terputus dan tidak diketahui Ibnu Hibban. Kami telah

meriwayatkannya dalam Musnad Musaddad, dari Mu'tamar, dari

Ma'mar, dari seorang laki-laki Bani Ghifar, dari Al Maqburi.

Demikian juga diriwayatkan Abdunazzaq dalam kitabnya Al Jami'

dari Ma'mar. Menurut dugaanku, laki-laki yang dimaksud ini adalah

Ma'an bin Muhammad Al Ghifari, karena hadits ini sangat masyhur

dinukil dari jalurnya.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksud 'orang memberi makan' adalah

yang bagus keadaannya dalam hal makanan." Sementara Ibnu

Baththal berkata, "Ini termasuk karunia Allah bagi hamba-hamba-

Nya, dimana dijadikan bagi orang yang memberi makan jika

bersyukur kepada Tuhannya atas nikrnat yang diberikan kepadanya,
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maka mendapatkan pahala orang yang bersabar dan berpuasa."

Menurut Al Karmani, penyerupaan di sini hanya pada pokok ganjaran

bukan pada jumlatr dan caranya, dan penyerupaan tidak

berkonsekuensi kesamaan dari seluruh sisi. Ath-Thaibi berkata,

"Mungkin ada yang salah sangka bahwa pahala orang yang bersyukur

lebih sedikit dari pahala orang bersabar, maka kesalahan itu dihapus

dengan hadits ini. Atau penyerupaan keduanya adalah dalam menahan

nafsu. Orang bersabar menahan nafsunya untuk taat kepada yang

memberi nikmat, sedangkan orang bersyukur menahan nafsunya untuk

mencintai pemberi nilanat.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersyukur kepada

Allah atas segala nikmat-Nya, sebab hal itu tidak khusus dalam hal

makan. Hadits ini menghapus juga perbedaan yang masyhur tentang

siapa yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur dan orang

miskin yang bersabar. Maka hadits ini menyatakan keduanya adalah

sama. Demikian dikatakan. Namun redaksi hadits mengutamakan

orang miskin yang bersabar, sebab yang dijadikan pokok adalah orang

miskin yang bersabar. Tentu saja yang menjadi pokok derajatnya lebih

tinggi dibandingkan perkara yang disamakan dengannya. Adapun

kesimpulan yang diambil oleh para ahli ilmu bahwa hal ini sesuai

keadaan intividu dan kondisi. Namun, jika terjadi kesamaan dari

segala sisi, maka orang miskin lebih selamat di akhirat nanti.

Kami akan membatras kembali permasalahan ini pada

pembahasan tentang kelembutan hati. Sebagian pembahasannya sudah

dipaparkan di akhir sifat shalat sebelum shalat jum'at ketika

membahas hadits, '?ara pemilik kekayaan telah pergi dengan derajat-

derajat yang tinggi."
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57. Seseorang yang Diundang Untuk Jamuan dan Dia Berkata,
(Orang Ini Bercamaku.'

a q?ts,y';L'u'F'e?t # e'dr:rtil
.t.t?

Anas berkata, "Jika engkau masuk kepada seorang muslim
yang tidak cacat (agamanya), maka makanlah makanannya, dan

minumlatr minumannya. "

&:C\to,y,ak ,,SGUtG\t t;; l,:::.L,# r
d'-*, *'r rlr\t * Ct ;i.ir:*i 't 

" 
{ ot{') :#" 6i

'e4 iG:-Lr;tii'd ,r*L'i'{2t '#'ee *i #\'
'oy ,q rL,r'o\,# (i t;- :&, *?" J* Ut Jvt ,,j:',

.'i usi 
"tt 

) 
' 

j6 k; c-:; 
":1j 

{ ,.i;i :.r;

5461. Dari Syaqiq, Abu Mas'ud Al Anshari menceritakan

kepada kami, dia berkata, "Pemah seorang laki-laki Anshar yang biasa

dipanggil Abu Syu'aib --{ia memiliki budak tukang daging- datang

pada Nabi SAW ketika sedang bersama satrabat-sahabatnya, lalu dia

mengetahui tanda-tanda lapar di wajah Nabi SAW. Dia pergi kepada

budaknya tukang daging dan berkata, 'Buatlah untukku sedikit
makanan yang mencukupi lima orang, barangkali aku bisa

mengundang Nabi SAW sebagai orang kelima di antara lima orang'.

Budaknya itu membuatkan untuknya sedikit makanan. Kemudian dia

t';i ;u1

AI,2 - FATHUL BAARI



datang kepada Nabi dan mengundangnya lalu mereka diikuti
seseorang. Nabi SAW bersabda, 'Wahai Abu Syu'aib, sesungguhnya

seseorang mengilafii kami, jika engkau mau engknu bisa membeinya
izin dan jika engkau mau bisa meninggalknnnya'. Dia berkata, 'Tidak,
bahkan aku mengizinkannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang diundang kepada jamuan dan dia berknta,
"Orang ini bersamalat"). Disebutkan hadits Abu Mas'ud tentang
kisah budak yang berprofesi sebagai tukang daging. Penjelasannya

secara detail sudah disebutkan lebih dari dua puluh bab. Al Ismaili
mengkritik dan berkata, "Imam Bukhari memberi judul 'bab orang
memberi makan yang bersyukur' dan tidak menyebutkan sesuafu,

tetapi dia hanya berkata, 'Orang ini bersamaku'." Kemudian dia
menanggapinya bahwa dalam kisah ini tidak ada apa yang
dimaksudkan, dan laki-laki tersebut mengikuti mereka atas

kemauannya sendiri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai sanggahan yang pertama
dijawab; seakan-akan terhapus dari riwayatnya perkataan Bukhari
"Sehubungan dengan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah." Adapun
sanggahan kedua dijawab bahwa Imam Bukhari hendak
mengisyaratkan kepada hadits Anas tentang kisah tukang jahit yang

mengundang Nabi SAW, lalu beliau SAW bersabda, "Dan orang ini",
maksudnya; Aisyah. Hanya saja Imam Bukhari tidak mengutip hadits
Anas di sini dan justru menyebutkan hadits Abu Mas'ud sebagai

isyarat tentang perbedaan kedua kisah serta perbedaan situasi dan

kondisinya.

.e:t? b q?ti 4rub b $i'er ,}.i ..tb'dtt ri1 :;i Sri,

(Anas berknta, "Jika engkau masuk kepada seorang muslim yang
tidak dianggap cacat [agamanyal maka makanlah makanannya, dan

minumlah minumannya"). Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi
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Syaibah dengan sanad yang maushul dari Umair Al Anshari, "Aku
mendengar Anas berkata..." sama sepertinya. Namun dalam riwayat

ini disebutyan, i,74331 ti $ lXepaaa seseorang yang engkau tidak

menuduhnya cacat [agamanyaJ)." Hal serupa disebutkan pula dari

Abu Hurairah dan dinisbatkan kepada Nabi SAW sebagaimana

diriwayatkan Imam Ahmad, Al Hakim, dan Ath-Thabarani dari jalur

Abu Shalih, dari Abu Hurairatr dengan redaksi, #i ,tb'f'Si J;': rs1

'{, lt " ti yw b JEW \Atb 'r;j,li!,L-.ir (Apabita salah seorang

kamu masuk kepada saudaranya yang muslim, lalu diberi maknnan,

hendaklah dia makan makanannya dan tidak bertanya tentangnya).

Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan Muslim bin
Khalid. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia diperbincangkan para ahli

hadits. Namun, Al Hakim mengutip riwayat pendukung dari Ibnu

Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang

serupa. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur ini dengan

sanad yang mauqnf Kesesuaian atsar terhadap hadits ditinjau dari sisi

bahwa tukang daging itu bukanlah seorang yang cacat agamanya.

Nabi SAW makan makanannya dan tidak bertanya-tanya.

58. Apabita telah Tiba Waktu Isya' Maka Janganlah Terburu-
buru Makan Malam

. c /c / t..1 41 'a.l o o. ) o .t'o
u )k iUi oi ui q ,f ;',e .t.'*i :Jti ?W / f
ev # 'u fi; *i ,Y" \t .* yt'J.J,1t ci:, fi ;;i *i
?"'i ,,i.'Htk C'gar, riv)G ;>tbt J\,.;i y*- e

a- z 4.Vil':,-#
5462. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ja'far bin Amr bin

Umayyah mengabarkan kepadaku, "Sesungguhnya bapaknya Amr bin
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Umayyah mengabarkannya batrwa dia melihat Rasulullah SAW

memotong daging kaki depan kambing di tangannya, lalu diseru untuk

shalat, maka beliau meletakkannya beserta pisau yang digunakannya

untuk memotong, kemudian beliau berdiri, dan shalat tanpa

mengulangi wudhu."

tiy lv *i lL \t * It f i:; ilr sr., >rut / ii ,r
.,,:;ir., t rixv it2st'*,ij it*sr 6::

5463. Dari Anas bin Malik RA dari nabi SAW beliau

bersabda, "Jika makan malam telah dihidangkan dan shalat Isya

ditegakkan, maka mulailatr dengan makan malam."

Dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW... sama

sepertinya.

.r';)i iit;'"x-';ji7 #'tt'# i'* Fr';,;i:t:
5464. Dan dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya

dia makan malam suatu kali dan dia mendengar bacaan imam.

,k Qt ,f o.G * *ri'*;j:,b / lq f
."ri;iu t ril.v ir^-:t'#', ilrt'.^1i rll : iu

.i':Ar v,r,;rlq I *,--., ; ,;;-)*:)iC

*: #i'r
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5465. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dari

Nabi SAW, beliau bersabda, Apabila telah iqamat shalat

dikumandangkan dan makan malam telah tiba maka mulailah dengan

makan malam.

Wuhaib dan Yahya bin Sa'id berkata dari Hisyam, "Apabila
dihidangkan makan malam."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila telah tiba waHu shalat kya', maka janganlah

terburu-buru makan malam). Al Karmani berkata, "Kata al 'asya pada
judul bab kemungkinan yang dimaksud dengannya adalah lawan

daripada al ghada' (makan siang), dan mungkin juga yang dimaksud

adalah shalat Isya'. Sedangkan kalimat daripada 'an asyaa'ihi
menggunakan tandafathah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang

ada pada kami adalah dengan tandafathah,hanya saja pada judul bab

disebutkan subjek bukan kata ganti karena maksud yang

diinginkannya. Sungguh ja,rh kemungkinan jika dikatakan

menggunakan tanda kasrah (isyaa') karena hadits tersebut berkenaan

dengan shalat Maghrib, dan telah disebutkan larangan untuk

menamainya 'isya'. Lafazhjudul bab ini disebutkan maknanya dalam

hadits yang dinukil Imam Bukhari pada pembahasan tentang shalat

pada bagian awal,shalat Jum'at dari jalur Ibnu Syihab, dari Anas

dengan redaksi, jSA li ,l{t ila rlA o1 
',F yrrlilti ir;rir ili riy

8.w ',* (Apabila makan malam dihidangknn maka mulailah

dengannya sebelum kamu mengerjakan shalat Maghrib, dan jangan

knmu terburu-buru makan rnalam). Beiiau menyebutkan dari hadits

Ibnu Umar, &'W- \ :durtiiu.a'aviar ;4ii 79i irts gi rit

'4 LF" @pabita maknn malam salah seorang kamu sudah

dihidanglran dan qamat shalat telah dikumandangknn, maka mulailah

l
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dengan makan malam, dan janganlah terburu-buru untuk cepat

selesai).

7W .c) ,f Ui Co 4il' 'S'61 
1lt-taits berkata, Yunus

menceritakan kepadaht, dari lbnu Syihab). Yunus yang dimaksud

adalah Ibnu Yazid. Bagian ini dinukil Adz-Dzuhali dalam kitab Az-

Zuhiyat melalui sanad yang maushul dari Abu Shalih dari Al-Laits.

Al Ismaili meriwayatkannya dari Abu Dhamrah dari Yunus.

Avlii \etiau meletakkannya). Maksudnya, meletakkan daging

yang dipotongnya. Al Karmani berkata, "Kata ganti ini kembali

kepada kaki kambing. Hanya saja digunakan kata ganti jenis

perempuan, karena kata itu digolongkan jenis perempuan dan

disandarkan kepada kata jenis perempuan. Atau mungkin juga karena

ia adalatr jenis perempuan berdasarkan apa yang didengar dalam

percapakan bangsa Arab." Dia berkata, "Indikasi hadits ini terhadap

judul bab ditinjau dari sisi sikap Nabi SAW yang sibuk makan hingga

tidak menyadari datangnya waktu shalat." Saya katakan, "Tampak

bagiku bahwa Imam Bukhari mengutip hadits ini untuk menjelaskan

perintah pada hadits Ibnu Umar dan Aisyah untuk tidak buru-buru

menuju shalat sebelum makan, bukan perintah yang bermakna wajib.

i:F *t * it' ;* d' * p i' f ps V ai: *t (Dari

Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW... sama

sepertinya). Bagian ini dihubungkan kepada sanad sebelumnya. Ia
termasuk riwayat Wuhaib dari Ayyub. Demikian juga atsar Ibntr

Umar bahwa suatu ketika dia makan malam sementara dia mendengar

bacaan Imam. Al Ismaili meriwayatkannya dari Muhammad bin Sahal

bin Askar, dari Mu'alla bin Asad (guru Imam Bukhari dalam riwayat

ini), melalti sanad kedua ini dengan redaksi, Ltrjjt efi t5! (Apabila

makan malam telah dihidangkan...). Atsar Ibnu Umar ini

diriwayatkan dari Abdul Warits dari Ayyub dengan redaksi, ,;frit ,iti
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7fir atg Ly- it ul ;;, U.t (Dia berkata, "Su*lu malam, Ibnu

Umar makan malam sementara dia mendengar bacaan Imam.").

iear gpi rit era* f # i A3 ..bl i6 (wuhaib dan

Yah,ya bin Sa'id berkata dari Hisyam, "Apabila makan malam

dihidangkan"). Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah.

Maksudnya, kedua periwayat ini meriwayatkannya dari Hisyam

dengan redaksi "Apabila dihidangkan" sebagai ganti "Apabila telah

datang." Inilah redaksi yang dikutip imarn Bukhari dengan sanad

yang maushul pada bab di atas dari Sufyan-maksudnya, Ats-Tsauri-

dari Hisyam. Mengenai riwayat Wuhaib dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Al Ismaili dari Yahya bin Hassan dan Mu'alla bin Asad,

keduanya berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami tentang itu, 'il
:du, r:tiu.a iyril' *ii ir::;,lr et (Apabila makan matam

dihidangkan dan qamat shalat dikumandangkan, maka mulailah

dengan makan malam). Adapun riwayat Yahya bin Sa'id, Al Qaththan
dinukil Ahmad darinya dengan sanad yang maushul seperti redaksi di

atas. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan redaksi, 'aibr c.Ai 6l

,';n"'j 6K irdr +:j: Wnoila qamat shalat dikumandangkan dan

makan malam didekatkan, makn makanlah kemudian lal<sanakan

shalat). Al Ismaili menyebutkan bahwa kebanyakan murid Hisyam

mengutip darinya dengan redaksi. "Apabila diletakkan." Namun

sebagian mereka mengutip, "Apabila telah datang." Sementara dari

Syu'bah dikutip kedua lafazh sekaligus. Adapun Ibnu Ishaq

menyebutkan dengan lafazh, "Apabila dihidangkan." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, lafazh'menghidan*an','mendekatkan', dan

'meletakkan' memiliki makna yang tak jauh berbeda. Maka kata

'datang' dipahami dalam makna tersebut meskipun kata ini memiliki

pengertian yang lebih luas.
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59. Firman Allah, "Apabila Kamu Selesai Makan Maka

Keluarlah." (Qs.Al Ahzaab [33]: 53)

';i ok ,7eu., t1 ;'i tti :Js

'J-iAr? f--') *\t .* ar Jir'd*i ,:e CU *. -J, JJ I J

t/4

?w)t r*; ?t;,W, utSt Gi -.\ tb')j o.r)- ,# *
6'r-; Je , *'r.83 *j *L \t -U *t Jyr';t;t ,t[jll

tzA"'

,'o11 c-i;l,j ;; & t" \t -* At Jy, io & ,7'r;St |v

,x;1 U;;'ej ,t;';'#t'"t i ,op rF *6 { ;-
-zc t . ,,'.i. a. 1..t,. t.. t .,,.
e-F./r.,& ,? *.ut A'd;t't ei |&ittJ'r;L p 

'iy
,t'.+" &.i ,t A* dlv s'i tty A|*tj ei ;&,G

i+4ti;i:)
5466.Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Anas berkata, ";

adalah orang paling mengetatrui tentang hijab. Pernah Ubay bin Ka'ab

bertanya kepadaku tentang itu. Pagi hari Rasulullah SAW sebagai

pengantin dengan Zainab binti Jatrsy -beliau menikahinya di Madinah-

maka beliau SAW memanggil orang-orang untuk makan setelah

matahari agak tinggi. Rasulullah SAW duduk dan duduk bersamanya

beberapa laki-laki setelah para undangan pulang. Hingga Rasulullah

SAW berdiri, lalu berjalan dan aku berjalan bersamanya. Beliau

sampai ke pintu kamar Aisyatr. Kemudian beliau mengira mereka

telah keluar. Beliat kembali dan aku pun kembali bersamanya.

Ternyata orang-orang itu masih duduk-duduk di tempat mereka.

Beliau kembali dan aku kembali bersamanya untuk kedua kalinya

hingga pintu kamar Aisyatr, lalu beliau kembali dan aku kembali
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bersamnya dan ternyata mereka telah pulang. Beliau membuatkan

penutup antara aku dengan dirinya. Lalu diturunkan hijab."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Apabila kamu selesai makan, maka

keluarlah'). Disebutkan hadits Anas tentang kisah Zainab binti Jahsy

dan saat-saat Nabi SAW berkumpul bersamanya, lalu diiringi

turunnya ayat hijab. Kalimat "Pagi hari, R.asulullah SAW sebagai

pengantin dengan Zainab",kata'aruus (pengantin) adalah sifat yang

mencakup laki-laki dan perempuan. Maksud 'aruus' adalah waktu

dimana seorang laki-laki berkumpul pertama kalinya dengan istrinya.

Makna dasarnya adalah menyertai.

Mengenai perintah berpencar sesudah shalat Jum'at sudah

dijelaskan pada awal pembahasan tentang jual-beli ketika menafsirkan

firman Allah surah Al Jumu'atr ayat 10 e t\l-{li'ai/'Jir *i rS'i

f:\r, (Apabila telah ditunaikan shalat, maka berpencarlah di muka

bumi). Adapun maksud berpencar sesudah makan seperti pada hadits

di atas adalah meninggalkan tempat makan agar tidak membebani

pemilik rumah. Hal ini juga sudah dijelaskan lebih detail pada tafsir

surah Al Alzaab.

Penutup

Kitab makanan mencakup 112 hadits marfu', 14 hadits

mu'allaq dan sisanya maushul. Hadits yang diulang berjumlah 90

hadits. Sedangkan yang tidak diulang 22 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim,

kecuali hadits Abu Hurairah yang minta dibacakan ayat oleh Umar,

hadits Anas 'Beliau SAW tidak pernatr melihat kambing pmgBmB',

hadits Abu Juhaifah, 'Aku tidak makan dengan posisi stabil', hadits

Sahal, 'Beliau SAW tidak pemah melihat roti yang halus', hadits Jabir
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tentang pelunasan utangnya berdasarkan penjelasan terdatrulu bahwa

ini adalah kisatr tersendiri selain kisah pelunasan utang bapaknya,

hadits Anas, 'Apabila makanan telah datang dan shalat...', hadits

Jabir tentang sapu tangan), hadits Abu Umamah tentang doa sesudah

makan, dan hadits Abu Hurairah tentang orang memberi makan yang

bersyukur. Dalam kitab ini disebutkan juga atsar dari para sahabat dan

sesudah mereka.
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